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ъюзният вицепремиер Данко Джунич обяви създаването на Съвет за реформата • И по-нататък няма да се печатат 
пари оез покритие • Младите хора трябва да се обучават в чужбина • За офаизивни преговори с МВФ • В политиката си 
„тояга и морков международната общност отправя нови искания към нашата страна

Съюзното правителство ще 
се застъпва за енергично прове
ждане на всеобхватна реформа, 
за да се изгради отворено паз
арно стопанство в нашата страна 
в съгласие с принципите на Ев
ропейския съюз. За реформата 
няма да се правят големи студии, 
тя ще се провежда на основите 
на приетата преди три години 
програма за икономическо съ
живяване на страната, в която са 
записани и системни промени, но 
те досега не са извършени. Ре
ализацията на реформаторската 
програма вече започна и ще се 
развива като всекидневно реша
ване на въпросите един по един .
В тази важна, отговорна и обе
миста работа правителството на 
СРЮ и съюзният парламент ще 
получават съвещателна помощ 
от Съвета за реформата, който 
трябва да бъде създаден наско
ро. Членове на Съвета ще бъдат 
авторитетни научни работници, 
успешни стопански ръководи
тели и членове на съюзното и 
републиканските правителства.

Това са основните оценки и 
становища от речта на подпред
седателя на правителството на 
СР Югославия м-р Данко Джу
нич на състоялата се тези дни 
пресконференция в сградата на 
съюзното правителство.

За да се извърши цялостна 
реформа на стопанската система 
в нашата страна, заяви Джунич, 
икономическата стабилност не
пременно трябва да се запази и 
да не се печатат пари без реално 
покритие. Външнотърговският 
режим ще се либерализира и ще 
се създават необходимите усло
вия за възобновяване на нашето 
членство в Световната търгов
ска организация, но при това ще 
се внимава нашето изтощено от 
санкциите стопанство да не се 
просто хвърли на безмилостната

световна конкуренция. В пред
стоящия период ще се намалява 
общественото потребление и ще 
се разширява данъчната основа, 
като се увеличи броят на данъ
коплатците. От началото на ид
ната година най-вероятно ще се 
плаща данък върху принадената 
стойност.

Според думите на Джунич 
съюзното правителство ще ока
же енергична подкрепа на соб
ственическата трансформация и
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и финансова помощ в рамките на 
програмите на ООН и от между
народните институции.

- Реформата се провежда за
ради бъдещето на младите пок
оления и те трябва да я “носят”. 
В чужбина ще изпращаме млади 
хора, които ще се обучават там. 
Надяваме се, че и ония, които са 
вече там, ще се завърнат и ще ни 
помогнат да съживим икономи
ката ни и да възобновим член
ството на нашата страна в меж
дународните организации и ин
ституции. Ако искаме да привле
чем капитали от чужбина, тря
бва да създадем необходимите 
условия и да дадем възможност 
на пръсналите се по света наши 
хора да видят, че и в нашата 
страна може да се оплоди тех
ният капитал и знание. Сваляме 
шапка на патриотизма и хуман
ността, но развитието трябва да 
се движи от интереса, каза под
председателят на съюзното пра
вителство.

Отговаряйки на многоброй- 
ните въпроси на журналистите 
във връзка с преговорите между 
нашата страна и международни
те финансови организации, Джу
нич оповести много по-офанзив- 
на инициатива на съюзното пра
вителство, за да се премахнат 
пречките, които затрудняват ре- 
интеграцията на Югославия в 
Международния валутен фонд и 
останалите институции.

- Международната общност, 
каза Джунич, води спрямо нас 
политика, наречена “тояга и мо
рков”, като при това за голямо 
съжаление много повече си слу
жи с тоягата, отколкото с морк
ова. Договорените преференци- 
али се използват за нов натиск, 
който няма връзка с тях. Юго
славия изпълни и продължава да 
изпълнява задълженията си от 
Дейтънското споразумение, но 
светът всеки път ни поставя но
ви условия.

овече от месец се въл
нува положението в 
най-голямото димит

ровградско 
ГИД. От 4 март стачкуват 
стотина работници от ме
талния цех, докато остана
лите около 900 работници 
работят нормално. За стач
куващите и за стачния ко-

предприятие
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митет сегашният директор 
твърди, че са нелегитимни. 
Стачкуващите и избраният 
стачен комитет упорито до
казват, че всичко е в рам
ките на Закона за стачките.

Стачният комитет се оп
итва да разшири стачката и 
като че ли успява, тъй като 
техническо-техноложкият 
сектор оповестява, че ще 
започне ефективна стачка, 
ако директорът не изпълни 
определени условия. Ди
ректорът пък изпраща ня
кои от гях в отпуск, като 
между тях е и бившият ди
ректор на фирмата Михаил 
Иванов. Едната страна об
винява другата за лошото 
положение в предприятие
то и обратно.

Общинското ръководст
во не поддържа нито една 
от двете страни. То нас
тоява да посредничи, за да 
се намери изход от задъне
ната улица, до която са 
стигнали в момента нещата. 
Сегашното положение най- 
малко е в полза на самата 
фирма. С това са съгласни и 
стачкуващите, и стачният 
комитет, и директорът. И 
общинското ръководство, 
естествено. Кой тогава има 
полза от това да продължа
ва това напрегнато положе
ние? И защо? За чии интер
еси става дума? Множество 
въпроси, които търсят отго
вор. А за да се намери този 
отговор, единственият 
чин е всички заинтересова
ни страни да седнат едни 
срещу други и да се поглед
нат в очите пред 1300-та ра
ботника от ГИД, в присъст
вието на общинското ръко
водство, синдиката. Без 
емоции, без обиди - 
терес на фирмата. И на гра
да. Едно директорско крес
ло, ако то е ябълката на 
раздора, не струва колкото 
оцеляването на хиляди ра
ботници.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

Да се облекчи положението на 
стопанските отрасли с малка 

акумулация

м-р Данко Джунич

приватизацията, с помощта на 
която трябва да се реши частич
но и проблемът със старото вал
утно спестяване и външния 
дълг. Правителството на СРЮ 
ще се застъпва за по-нататъшно 
развитие на финасовия пазар и 
борсата на работната ръка и за 
санация на банковата система. 
Провеждането на реформата 
трябва да бъде придружено от 
съответна социална програма, а 
социалната политика ще бъде 
изхвърлена от предприятията. 
Съюзното правителство разчи
та на капитала и знанието на на
шите хора в чужбина, ма чужде- 
страни капитали и на техническа

Правителството на Република Сърбия обсъди на 2 април Зак
онопроект за изменения и допълнения към Закона за данъка върху 
дохода на гражданите и предложи на Народната скупщина да го 
обсъди и приеме по спешна процедура. С предложените изменения 
в споменатия закон се цели във възможно най-кратък срок да се 
съживи производството в стопанските отрасли с недостатъчна аку- 
мулативна способност, понеже санкциите оставиха най-големи пос
ледици именно в тези отрасли. Това означава, че с измененията и 
допълненията към Закона трябва да бъдат намалени данъците, 
които се плащат от предприятията в стопанските отрасли с малка 
акумулация. “Освободените” по този начин средства трябва да бъ
дат вложени в производството, се казва в официалното съобщение 
от заседанието на Правителството на Сърбия.

НА 15 АПРИЛ ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЕСИЯ НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

НИКОГА НЕ Е КЪСНО
Закони за финансите, Кои си чувства ши, с които бихте искали да се езгбуждаше 

вейка сутрин? Какво бихте наПравили, за да Почувстваше, че 
сте дойрипесли да има Повече радост и доброиш шшиози свят?

Предлагаме ви: занимавайте се с благотворителни акиии, 
които ще имаш за иел - хуманността!

След Пролетното обновяване на_ гардероберише и жили
щата ви изобщо сложеше намерените ,излишни" вещи в двег- 
шри торбички, направеше си една разходка до Червения кръст 
и Подайте добрата си воля на онези, които нямаш почит нищо 
- освен надеждата, че вие съществуваше. И заради тях. Спом
неше си. Ако съдбата играешед/тугаигра, може би и вие щяхте 
да сте от другата страна. Опитайте се да ги разбереше. Поне 

- сподавеше виковете на чуждите болки. Проявеше истин
ско милосърдие към онези, които се нуждаят от него.

ПолюбоПишсшваише как е оттатък! Действайте По свой 
начин. Имаше го! Намереше го!

Колко малко е необходимо човек да бъде щастлив! Наме
реше това малко зрънце в искрящите слънчеви лъчи ни раж
дащото се утро.

Утре...
Няма да бъде късно...
Никога не е късно.

градоустройството и строителството
Председателят на Народната скупщина на Република Сърбия Дра

ган Томим свика за 15 април (вторник) второ заседание в рамките па 
първата редовна сесия на Народната скупщина на Сърбия.

В съобщението от републиканския парламент се изтъква, че народ
ните представители ще обсъдят голям брой законопроекти в областта 
на финансите, градоустройството и строителството, които е предло
жило правителството на Сърбия. Депутатите ще обсъдят и заклю
чителния баланс на бюджета на Република Сърбия за 1996 година. В 
дневния ред на заседанието са включени и законопроекти за извър
шване на наказанията за углавни дела и за правосъдния изпит, както и 

Закона за съдебните такси.

на-

само
в ин-

яопълнения към __
Политическите наблюдатели преценяват, че вниманието на депута- 

бъде съсредоточено най-много върху законопроекта за спе
циалните условия за издаване на строителни, т.е. “употребни позво
ления за определени обекти, както и измененията и допълненията към 

квартируването, изграждането на обекти, планирането и
комуналните дейности, 

па Република Сърбин

тите ще

законите за 
уреждането на пространството и селищата и за 

Предполага сс, че Народната скупщина 
ще заседава няколко дни.

А. Ташков



НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ДЕЛХИМИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НАМИЛАН МИЛУТИНОВИЧ И МИХАЙ ПОПОВ ВОДИХА 
РАЗГОВОР В БЕЛГРАД РЕФОРМА НА ОБЕДИНЕНИТЕ 

НАЦИИ И ЯДРЕНО 

РАЗОРЪЖАВАНЕ
СР ЮГОСЛАВИЯ и 

МОЛДОВА СА ГОТОВИ 

ДА РАЗВИВАТ 

ВСЕСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

• Едииоду....... ... приета кандидатурата на правото из вета *

~ -13 ялоеното ра- изграждането на еврейски квар-
Иа Министерската среща на По в ъирос.1 а ядри Р_ тал* „ арабската част на Еруса- 

необвързаните страни, която се зорьжаванс I - ни и лим. В специалното съобщенеи,
състоя тези дни в Делхи, е ре- три на необвързан Р което беше „рието на срещата в

следващата Конференция тозипътсе « Делхи се изтиква, че всички
„а иеобв-вр-ншото движение на ждавлнь иа 1<> 1си среж „ра1ш.,1Яенки на ООН трябва
най-високо равнище да се нро- /рябва д< д >Р ,,.а ,,а бойкотират израелските фир-
веде през 1998 година в Южно- -шрз.жаване о ^твла <а да ^ аге(^
африквнеквта република. Кан- година осем не >й • -Р ■■ Р раг,ОТяг “на окупираните
дидитурата на ЮАР за домакин не сс съгласиха да подпиша! си 1
па следващата среща на необ
вързаните страни с приета еди
нодушно, съобщиха осведоми
телните агенции. По този пъвод 
южноафриканският външен ми
нистър Алфред Ню изказа гол
яма благодарност па Движени
ето на необвързаните за “голя
мата част, която е оказана на 
правителството и народа на Юж
на Африка”.

Конференцията на минис
трите в Делхи се проведе при за
крити врати, а в центъра на вни
манието на участниците попадна 
инициативата за радикална ре
форма на Организацията на обе
динените нации и истинско яд
рено разоръжаване. Генерални
ят секретар на ООН Кофи Анан

• Външните министри па двете страни подписаха протокол за 
сътрудничество между министерствата па външните работи • До
брите политически отношения, близостта на двете страни, взаимно 
допълващите се пазари и транспортните връзки но Дунав са хубави 
предпоставки за плодовито икономическо и други нидонс сътруд- 
ннчссто, оцениха събеседниците

Министърът на външните портите връзки но Дунав са ху- 
работи на Република Молдова бави предпоставки за плодовито 
Мих ай Попов направи в пача- икономическо п друг 
лото на април двудневно офи- сътрудничество. “За да осъще- 
цнално посещение в СР Югосла- стаим тази цел, сз.гласихме се, че 
вия. Шефът на югославската е необходимо да се опростят 
дипломация Милан Мнлутиио- митническите и адмиинстратив- 
внч и неговият колега от Мол- ннте процедури. Така ще се съз- 
дова обсъдиха възможностите дадат условия за по-свободно

шено

п видове
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ч- в речта си на тържественото от
криване на XII министерска сре
ща подкрепи инициативата на 
необвързаните страни да се ра
зшири Съветът за сигурност ка- 
тосе дадат повече места на необ- разумението за глобална забра-

Делхи: Конференция на необвързанитеV

•• > Й палестински територии, вклю-
вързаните и развиващите се ст- на на ядрените проби докато не чително и в Ерусалим . 
рани. Движението на необвър- се определи точен срок, в който Министрите на необвързан-

да бъде унищожено цялото яд- ите страни осъдиха всяка поли-заните страни се противопос
тавя на дискриминацията при из- рено оръжие. тическа, дипломатическа, мо-
дигането на кандидатури на бо- Министерската конферен- рал на и материална подкрепа на 
гати и бедни страни за членство 
в разширения Съвет за сигур-

Михай Попов и Милан Милутинович подписват Протокола

за по-нататъшно развитие на от- движение на стоки, пътници и 
ношенията между двете страни и капитали”, изтъкна Милутино- 
подписаха протокол за сътруд- вич. 
ничество между министерствата
на външните работи. вуват големи възможности за

- Посещението на министър интензивно развитие на отноше- 
Попов е първото посещение на нията между СР Югославия и Ре- 
молдовски ръководител от та- публика Молдова. В процедура 
къв ранг и този факт придава на съгласуване са десетина до- 
особено значение на неговата кумента, които наскоро трябва 
визита - заяви на пресконферен- да бъдат подписани от правител- 
ция Милан Милутинович. - Със ствата на двете страни. Тези спо- 
задоволство мога да кажа, че разумения ще бъдат основа за 
разговорът ни беше съдържате- успешно но-нататъшно разви- 
лен. Посочихме конкретни въз- тие на сътрудничеството между 
можности за разширяване на Югославия и Молдова - заяви 

сътрудни- пред журналистите Михай По
пов.

ция се застъпи за свикване на из- терористи и се застъпиха за спе- 
вънредна сесия на Общото съб- шно подписване на всеобхватна 
рание на ООН, на което да се конвенция за борба против те-ност или за постоянно членство 

в най-важния орган на Обедине- възложи на Израел да прекрати рорпзма. 
ните нации. Това се отнася преди --------------------------------------------------------------

- Констатирахме, че същест-

всичко до опитите за осигурява
не на постоянно членство в Съ
вета за сигурност на Япония и 
Германия. Индия лобира за соб
ствено постоянно членство и 
предвожда акцията на необвър
заните против инициативата за 
етапно разширяване на постоян
ния състав на Съвета за сигур
ност, като в първия етап Герма
ния и Япония станат постоянни 
членки на съвета.

И правото на вето, с което 
разполагат постоянните членки 
на Съвета за сигурност беше ед
на от по-важните теми на минис-

СЪОБЩЕНИЕ
на Посолството на 

Република България в 

Белград
междудържавното 
чество.

Според договора на външ-

Посолството на Република България в СР Югославия 
съобщава, че на 19 април 1997 година от 6 до 19 часа в сградата 
на Посолството в Белград на ул. „Бирчанинова” Но 26 ще се 
проведеВъншният министър на Мо

лдова беше приет и от съюзния 
диалог на държавно, премиер Радойе Контич. В раз- 

правителствено и парламентар- говора е изтъкнато, че визитата 
но равнище. Събеседниците еди- на Михай Попов е доказателство 
нодушно оцениха, че добрите за готовността на двете страни 
политически отношения, бли- да развиват всестранни отноше- 
зостта на двете страни, взаимно ния. Пред тази цел не съществу- 
допълващите се пазари и транс- ват никакви пречки.

ните министри двете страни ще 
повишат интензитета на полити
ческия си ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА 

38-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

терската конференция в Делхи. 
Мнозинството необвързани 
страни смятат, че постоянните 
членки на Съвета за сигурност 
често злоупотребяват с това
право.

В изборите могат да участват всички български граждани, 
конто временно или постоянно пребивават в СР Югославия и 
притежават валиден български задграничен паспорт.

Личното желание за участие в изборите може да бъде за- 
нредварително чрез лично явяване в посолството, чрез 

телефакс, с телеграма, писмо или по телефона.
Каним всички български граждани в СР Югославия да 

суват на предстоящите избори.
Допълнителна информация може да бъде получена от пос

олството на следните телефони (011) 646-222,646-243.
Посолство на Република България
Белград

ОТ ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В 
ЖЕНЕВА явено

гла-РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТИВ САНКЦИИТЕ
• Не е трудно да се разбере, че резолюцията е насочена 
от 37 представители, 8 бяха против и 7 се въздържаха

срещу САЩ • Документът беше подкрепен

На състоялото се тези дни в ООН и наказват други страни ше осуетено приемането на ре- 
Женева пленарно заседание на под формата на “акции за защи- золюцията, понеже и на явното 
Комисията на Обединените 
ции за правата на човека беше

❖ ♦>

Министерството на външните работи на Съюзна република 
Югославия изразява уважение към Посолството на Република 
България в Белград и във връзка с неговата нота Но 221 от 28 
февруари 1997 година има честта да го осведоми, че не 
съществуват пречки да се организира гласуване на български 
граждани в СРЮ на 19 април 1997 година в помещенията на 
Посолството, както и да се публикува съобщение за гласува
нето в средствата за масова информация.

Министерството на външните работи на Съюзна републ 
Югославия използва случая отново да изрази особеното си 
уважение към Посолството на Република България в Белград.

» Белград, 7 април 1997. година

та на правата на човека”.на- гласуване документа подкрепи- 
Макар че в документа не се ха 37 представители. Само пред- 

гласувана резолюция против из- споменава нито една държава, ставителите на осем страни бяха 
ползването на “унилатерални не е трудно да се разбере, че той против, докато 7 представители 
принудителни мерки . Става ду- е насочен към Съединените аме- 
ма за резолюция, в която се из-

се въздържаха от гласуване, 
рикански щати. Вероятно това Сред страните, които подкрепи- 

разява категорично становище принуди американския предста- ха резолюцията са Русия и Ки- 
против употребата на наказа- вител да иска от представители- тай. Франция, Италия и Австрия 

меРки от една дъРжава те на всички страни да изказват се въздържаха, но практически 
към други държави, понеже ня- публично отношението си към този акт е равносилен на фор- 
кои страни използват право, ко- предложената резолюция с “да” мална подкрепа на резолюция- 
ето не е в унисон с Хартата на или “не”. С този маньовър не бе- та.

телни ика

о ШтшШ11 АПРИЛ 1997 г.



ЗАПЛАТИТЕ В ОГЛЕДАЛОТО НА СТАТИСТИКАТА

Само Щръбце и Мерошина 
са след Димитровград

Всеки работещ в

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" В 
БОСИЛЕГРАД

ИЗДАНИЯТА НА „БРАТСТВО” ОТРАЗЯВАТ 

СТАНОВИЩАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА 

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
миналата г™.™-, Д,,митР<>вградското стопанство през октомври 
миналата година е имал средна заплата от 303 динара. Три месена 
по-късно средната заплата е спаднала на 117 динара, показва офи- 
мррт"1997 ")аТИСТНКа ва С ьРб,,я (Служебен вестник Но 13 от 31

Изданията на издателство „Братство - вестник „Братство”, детското списание „Другарче”и 
санието за литературата, изкуство, наука и обществени въпроси „Мост”- през изтеклата година 
успешно са реализирали програмните си задачи и са отразили политическите становища, иконо
мическите, културни и други интереси на българското малцинство в Сърбия и Югославия. В това 
отношение те изпълняват ролята си и все повече се утвърждават като място за изява на културната 
и национална самобитнотност на малцинството, на постиженията и плановете за по-нататъшното му 
развитие в рамките на целокупното развитие на страната.

Това е една от основните оц- на Министерството на информа- развитие”. Само, разбира се, при 
енки на състоялото се през ми- циите, което между другото ми- условие, че ще бъдат докрай 
палата седмица в Босилеград за- налата година отпусна към 62 обективни, те ще имат опора у 
седание на Управителния съвет 000 динара за набавянето на ком- малцинството. Като такива ще 
на издателство “Братство”, на пютърна техника, и на Управи- имат подкрепа и от държавата”, 

дума за миналого- телния съвет, се създадоха ус- каза той. 
дишната му дейност и за редак- ловия за нормална работа на из-

спи-
И докато на републиканско 

ниво средната заплата от октом
ври миналата до февруари тази 
година е спаднала със 134 динара 
(от 746 на 612), в Димитровград
ска община това спадане 
186 динара. Сравнявайки сред

през февруари в об
щините, влизащи в Пиротски ок
ръг, също се забелязва спадане, 
но със 111 динара в Бела паланка 
(от 244 на 133), Бабушница (от 
425 на 314) и със 101 в Пирот (от 
483 на 382 динара). Макар че 
трудности има в цялата репуб
лика, все пак те много по-отри
цател но са се отразили на сто
панството

с най-високи средни заплати, съ
що има намаление. Общината с 
най-високи заплати отново е Ла- 
заревац, в която през октомври 
са получавали по 1672 динара, а 
през февруари - 1596 динара. 
След тази белградска община с 
повече от 1000 динара се нареж
дат общините: Бор, Лайковац, 
Косйерич, Беочин, Ново бърдо, 
Обилич, Сремски Карловци. Ин
тересно е да се изтъкне, че на
маляване на средните основни 
заплати в стопанството е 
нително по-малко в общините, 
които са имали по високи зап-

е със
ни-

те заплати

което стана
“На страниците на в-к “Брат

ство” понякога има и пропуски, 
особено когато се касае за ин-

срав-

формирането от Димитровград
ска община”, каза Никола Сто
янов, председател на Управител
ния съвет и председател на ОС в 
Димитровград, като изтъкна ня
колко конкретни, според него 
груби грешки. Той поиска зана
пред субективните претенции на 
журналистите да не се промък
ват във вестника и редакторска
та му политика.

В областта на книгоиздател- 
ската дейност през миналата го
дина не е издадена нито една кни
га , понеже е трудно да се преодо
лее периодът от последните ня
колко години, когато поради бе
зпаричие тя почти угасна. Денко 
Рангелов, изпълняващ длъжно
стта главен и отговорен редак
тор на “Другарче” и “Мост” с 
книгоиздателската дейност, ка
за, че приключват подготовките 
за печат на няколко книги. Си
меон Костов, член на съвета и 
един от изтъкнатите литератур
ни творци от българското мал
цинство, поиска в тази област да 
се води сметка за качеството, а 
не да се печата всичко, което 
пристигне. “Ако нямаме качест
во, ще се вмъкне стихийността и 
вместо резултат ще имаме без
резултатност”, каза Костов.

За да бъдат в крак с времето 
и за да станат истински средства 
на комунициране, информиране 
и за изява на малцинството, изда
нията трябва да имат свои съвре-

лати преди, отколкото в тези, 
където и по-рано са били малки. 
“Където е тънко, там се къса”, 
би казал нашият народ.

Докато

в Димитровградска 
община. За това говори и фак
тът, че преди три месеца с по-ни
ски средни заплати са били об
щините Рача, Опово, Косовска 
Каменица и Бе 
само Щърбце от Косово със 113 
динара и Мерошина - с 80 ди
нара. Босилеград, в който сред
ната заплата през октомври е 
била 439 динара, сега тя е 213 
динара. И там спадането на за-

републиканско 
ниво средната заплата в стопан
ството е 612 динара, в извън сто
панските дейности е 986 динара. 
Или: средна заплата изобщо в 
републиката за февруари месец 
т.г. е 691 динар, а потребител
ската кошница за четиричленно 
семейство надминава 1000 дина-

на

ла паланка.а сега

платите е почти наполовина.
И в общините, които са били

ра.
А. Т.

НОВА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗМИСЛЯНЕ НА ЗАРАБОТ- 
КИТЕ

Заплатите отразяват 
положението в стопанството

В общините, където всички 
или болшинството от заетите са 
работели и сравнително редовно 
получавали заплати, спадането е 
сравнително по-малко. Димит
ровградска община спада към 
онези общини, където стопан
ските колективи са имали чести 
платени или неплатени почивки,

От февруари тази година се 
прилага нова методология при 
измисляне на личните доходи в 
стопанството. По този повод ръ
ководителят на службата за пла
тежен оборот в Димитровград 
Васко Алексов казва:

- Новият начин за измисляне
на заплатите много по-реално 
отразява състоянието на стопан
ството в общините, а с това и на 
стопанството в републиката. Та
зи нова методология се разли
чава по това, че сега съвкупните 
финансови средства, които се да
ват за заплати, се делят на всич
ки заети, а не само на тези, които 
в момента работят, както беше 
преди. Нещо подобно е прило
жено и при изчисляване на пен
сиите. Затова се показва спадане 

което и без това

заплатите доста нередовно са из
плащани и затова спадането е 
значително. Освен малко фир
ми, които са изплащали запла
тите съгласно Закона, - собст
вените разписания за разпредел
яне или колективните договори, 
останалите са давали само спо
ред възможностите си, даже чес
то пъти и по-малко от гаранти
раният минимум (който в момен
та е 200 дин). През януари сред
ната заплата в стопанстовото на 
общината е била 227 динара, 
каза Васко Алсксов.

данията. Миналата година изда
телството приключи с 16 хиляди 
динара печалба, за разлика от 
последните няколко години, ко
гато отчиташе загуби.

“Изданията на “Братство”, 
каза Венко Димитров, директор 
на издателството, “са не само ре
гистратори на събитията, но все 
повече ги тълкуват и анализи
рат. Те станаха по-съдържател
ни и качествени и все повече 
привличат вниманието на поли
тическата и културна обществе
ност”. Могат и трябва да бъдат 
още по-качествени, но, както за
яви той, това трудно ще стане, 
докато не се разреши кадр 
проблем, особено във в. “Брат
ство”.

торската политика на изданията

Положителните резултати, 
както бе посочено на заседани
ето, са постигнати благодарение 
на усилията на Народната скуп
щина на Сърбия, която в края на 
по-миналата година гласува За
кон за учредяване на издателст
вото, като стана негов основа
тел. С това начинание бе решен 
въпросът с финансирането на 
ведомството, кое то е формира
но през 1959 година. С усилията

му.

Членовете на Управител
ния сьвет приеха програма за 
чествуванс на 35-годиш 
на „Другарче”. Главното тър
жество ще се проведе в Димит
ровград към края на месеца, ко
гато в присъствието на ученици 
от Димитровград, Босилеград и 
други места и и представители 
на „Дечйе иовине”от Горни 
Милановац, „Невен” от Нови 
Сад, „Осмех”от Подгорица, 
„Славейче”от София и други 
ще бъде изнесена културно-ху
дожествена програма. По този 
повод най-заслужилнте сътруд
ници и институции ще получат

нивата

на заплатите, 
реално го има, но с новия начин 
на изчисляване е значително по-

А. т.голямо.

В ПИРОТСКИЯ ГАРНИЗОН овият

Новобранците дадоха 
тържествена клетва

заслужено признание.
Съветът формира отбор за 

чествуванс на юбилея начело с 
Никола Стоянов, председател 
на ОС в Димитровград.

След като подчерта, че ми
на изданията напалата годи

“Братство” не са имали финан
сови проблеми, Сотир Сотиров, 
член на съвета и председател на
ОС в Босилеград, каза, че е необ- менни концепции, беше станови- 
ходимо “изданията повече да от- щСТО на Управителният съвет, 
разяват живота на хората, преди който пое задачата да доизгради 
всичко на работниците и селско- 

производители”.

Новобранците от м=ия набор, ^ ^които от
биват военната си 
дадоха тържествена клетва. На устроеното по този 
повод тържество в пиротската казарма Радой е 
Вуйошевич - Ристо” присъстваха представители на 
Нишки корпус начело с полковник Владимир Лаз- 
аревич представители на общинските скупщини 
Пирот и Димитровград, борци, учители и ученици 
<гг пиротските основни и средни училища както^и 
родители, приятели и роднини на войниците от 
Шид. Суботица, Зреиянин, Подгорица. Прийеполе, 
Никшин, Ягодина. Зайчар...

Полковник Лазаревич пръв честити тържест
вения обет на новобраницитс и им пожела успешен 
войниклък. От името иа населението от Горно 11о 

хубави войнишки дни пожела на ново 
бранците председателят иа Общинската скупщина 

Димитровград Никола Стоянов.

съществуващите. Налага се да
стопанските 
Затова той поиска журналисти- 

всичко на в-к “Брат-
в се разреши и кадровият въпрос. 

Списанията и вестникът все още 
са с изпълняващи дължността 
главни и отговорни редактори, а 
вестник “Братство” няма доста
тъчно журналисти. Имайки пре
двид, че това е ограничаващ 
фактор в развитието на издател
ството, У правителният съвет ще 
настоява кадровата политика да 
бъде централна тема на следва
щото му заседание.

те, преди 
ство”, да бъдат повече сред на
рода.

Вукое Лукич, член на съвета 
и секретар на Министерството 
на информациите, заяви, че из
данията трябва да се развиват и 
все повече да стават място, къ-нишавие дето малцинството ще отразява 
целите и интересите си за сто
панско, културно и всяко друго

в В. Б.С. Пей 1СКИ
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БОЙЦИТЕ В ДИ
МИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ
ЛЕГРАД

ЕЛЕНКО ПЕТРОВ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА 

СУБНОР
„УСЛУГА” И ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА НЕ 

ВЪРШАТ РАБОТАТА СИ
В рамките на подготовките за поредната сесия на Общинската скупщина к Босилеград Изпълнител
ният съвет разгледа отчетите за работата през изтеклата година на институциите, които се финан
сират от общинския бюджет

Стана дума за отчетите на явното иредид 
“Услуга’', спортното дружество “Младост', орга
низацията на Червения кръст. Центъра за кул
тура и Отделението за социална работа. Освен 
тях, предмет на разисквания бяха и проектът на 
Правилника за работата на Общинската скупщи
на и орентацнонната и програма за работата през 
настоящата година.

Отчетите на спортното дружество “Младост" 
и организацията на Червения кръст минаха през 
“ситото" на Изпълнителния съвет без но-големи 
забележки. Това обаче не може да се каже за 
отчетите н миналогодишната р«и 
лите институции. За отчети те на “Услуга" и Цен
търа за култура бе подчертано, че са обобщени, 
без съответни финансови показатели, и че тези 
институции не изпълняват функциите, за които са 
предназначени. Хигиената в града не е на жела-

11<| 4 ППРИЛ т. г. се състои отчетво-ичборио събрание на общинската 
СУБНОР от Димитровград, на което бе приет

отчетът та работата на организацията та миналата година, както и 
([ншансониит отнет. Програмата на дейностите на организацията 

година щс бъде обсъдена и ирис I а на смсдвашого

иото пиво, а културните прояви пс са м унисон с 
потребностите па гражданите, особено с потреб
ностите ма младите.

Изпълнителният съвет направи сериозни за
бележки относно проекта на Правилника за рабо
тата на Общинската скупщина. Повечето от тези 
забележки се отнасят за регулативата за избиране 
и сменяне па общинските функционери.

С оглед на значението на този документ бе 
взето решение по Правилника да се изкажат и 
двете политически партии, които имат свои от- 
борпици в Общинската скупщина - Социалисти
ческата парт ия и Югославската левица.

Изпълнителният съвет констатира, че ориси* 
тациопиага програма за работа па Общинската 
скупщина през настоящата година е приемлива и 
трябва да се положат всички усилия да бъде реал
изирана.

тиятие

за настоящата 
събрание.

бога на оетпиа-

м. я.

УЧРЕДЕН Е СЪВЕТЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМИРАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ В 
ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИОРИТЕТИТЕ
След приемане на решението за сформиране на вание. информиране, култура н спорт, в бюджета за 

седем съвета при Общинската скупщина за различни тази година са предвидени два милиона динара или 
области, на първи април т. г. бе учреден първият - за една четвърта част. Тези средства са по-гол е ми дори 
образование, информиране, култура в спорт. от средствата за комунални активности и се налага

Говорейки за новосформираните съвети изобщо, най-рационално да бъдат ангажирани. Констатирано 
председателят на Общинската скупщина Никола е, че е недопустимо в работата на Съвета да се тръгне 
Стоянов изтъкна, че това са професионални тела при от позициите на една или друга област, относно уч- 
скупщината. които имат за цел да анализират поло- реждение или ведомство. Това и не е целта на форми- 
жението в определени области, да дават инициатива райето на съветите, а тъкмо обратло-да посочат при
за дългосрочно планиране и със своите становища да оритетн, където най-напред да се ангажират не само 
подпомогнат работата на скупщината. Съветите но- средства, но ако е необходимо и специалисти извън 
сят и отговорности за състоянието в “своите" об- общината. За начало е договорено да се обсъдят раз- 
ласти. войните планове на всяка област поотделно.

За областта, която покрива Съветът за образо-

За нов председател на ОО на СУБНОР с четиригодишен мандат 
бе избран Еленко Петров, участник във въоръжените стълкно
вения но време на разпадането на бивша СФРЮ. За секретар с 
преизбран Владимир Николич, участник в Народно-освободител- 

война от 1941 до 1945 година. На събранието бяха избрани и 23 
членове на скупщината на общинската организация на бойците, 
както и девет членове на председателството и трима члена на 
надзирателния отбор.

Като гости на събранието присъстваха Драган Колев, предста
вител на ОС Димитровград, Цветан Еленков, представител на ди
митровградското сдружение на пенсионерите, Данило Джордже- 
вич, представител на съюза на трудовите инвалиди от Димитров
град. както и председателят и секретарят на окръжния отбор на 
СУБНОР Димитър Стоянович и Раде Манчич.

От името на Общинската скупщина Драган Колев изтъкна, че 
организацията на бойците успешно тачи традициите от освобо
дителните войни на югославските народи и народности. Цветан 
Еленков говори за тясното сътрудничество между борческата ор
ганизация и сдружението на пенсионерите.

Новоизбраният председател на организацията на бойците Елен
ко Петров заяви, че и занапред ще се старае още повече да активи
зира организацията. Той съобщи, че в ОО на СУБНОР възна
меряват в близко бъдеще да образуват местни борчески органи
зации в селата Белсш, Гоин дол и Лука вица, както и в селата на 
Висок и Забърдне.

пата

А. Т.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДИМИТРОВГРАД

АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ЧИСТОТАТА
След като на заседанието на Съвета на местната общност Димитровград, състояло се на 20 март т.г., 
бе прието решение през месец април да се организират акции за уреждане на града, на 1 април се 
проведе и първото заседание на образувания инициативен комитет за следене реализацията на тези 
акции.

Инициативният комитет се оглавява от Слободан 
Манов. представител на явното предприятие “Кому- 
налац”. Секретар на комитета е Райко Митов (пред
ставител на местната общност), а членове Светлана 
Рангелова (от “Комуналац”), Ангелина Такова (пре
дставителка на комуналната полиция при Общин
ската скупщина) и Александар Кръстич (предста
вител на ОС Димитровград).

На заседанието Слободан Манов заяви, че в тези 
акции, освен комуналното предприятие, трябва да се 
включат и димитровградските предприятия, учили
щата, с една дума - всички жители на града, желаещи 
да допринесат нашият град да бъде още по-чист и 
приветлив. Той добави, че целта на тези акции е да се 
създаде навик у гражданите, особено у подраства
щото поколение, да се стараят жизнената им среда 
постоянно да бъде чиста.

От началото на април жителите на Димитровград 
забелязват по-активната работа на работниците на 
“Комуналац". конто всекидневно чистят улиците, по
правят счупените контейнери и т. н.

От гражданите се изисква преди всичко да по
чистят тротара пред своите къщи, да хвърлят бок
лука в контейнерите или пък (доколкото те са пре
пълнени) да сложат боклука в найлонови кесийкп и 
да ги сложат до тях.

До края на април в “Комуналац" са запланували 
да боядисат кошчетата за боклук, които са най-много 
на главната димитровградска улица “Балканска”. 
След това ще се боядисват градските пейки, детайлно 
ще се почистят районите покрай пазара, ж. п. линия 
и т. н.

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 
СЪБРАНИЕ НА БОЙЦИТЕ
В рамките на изборната дей

ност в организацията на Съюза на 
бойците през миналата седмица се 
проведе отчетно-изборно събра
ние на местното сдружение на бой

ците в Босилеград. Приет бе отчет 
за досегашната работа на сдруже
нието. избрано е ново ръководство 
и е приета програма за работа през 
следващия период.

Сдружението на бойците в Бо
силеград. в което членуват бойци 
от повечето местни общности, се 
казва в отчета, през изтеклия пе
риод е посветило особено внима
ние на подобряването на матери
алното състояние на членовете. 
На няколко души е дадена еднок
ратна помощ от по 100 до 150 ди
нара. Бойците са давали принос в 
разрешаването на проблеми в мес
тните общности и са участвали в 
честването на държавни и местни 
празници,свързани с исторически 
събития.

За председател на Сдружени
ето е избран Асен Стоев, за секре
тар Генади Петров, а за касиер 
Славчо Василев. За членове на 
Общинския отбор са избрани: 
Асен Стоев и Любен Йорданов от 
Босилеград, Ранко Глигоров, Ми- 
лорад Якимов. Борис Величков и 
Драган Тодоров от Райчиловци. 
Кирил Митрев от Паралово и Ан
тон Цветков от Извор.

За изборната скупщина, която 
ще се проведе през следващата 
седмица, са избрани: Ляте Златков 
и Тодор Тодоров от Босилеград и 
Милан Динов от Гложйе.

Основнаата задача на работниците е да уредят 
фабричните дворове на своите предприятия. Б. Д.

ОТ АКТИВНОСТИТЕ НА ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

НАМАЛЕН Е ОБЕМЪТ НА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ
В Димитровградска община понастоящем пребивават 154 бе- Според думите на секретаря на ОО на Червения кръст г-н 

жанци отбившите югославски републики Хърватска. Босна и Хер- Симеон Костов, преч миналата година и особено от началото 
цеговина. Общинската организация на Червения кръст от Димит
ровград, в съдействие с органите на Общинската скупщина, оси
гурява тяхната екзистенция.

иа настоящата година до голяма степен е намалял обемът на 
хуманитарната помощ, коя то пристига от международните ор- 
1 (Шизацин. По всичко личи, казва Костов, че тази помощ скоро 
напълно ще спре. Същевременно са намалели възможностите 
за събиране на помощи от жителите на Дикштроврад. Вспч 
тези обостоятелства ките

значително затрудняват работата на 
Общинския червеи кръст, а освен за бежанците, трябва да се 
грижи и за стотина социално нан-застрашени граждани в 
общината.

Освен това се провеждат традиционни дейности: здравос
ловно-просветна работа сред населениеот на общината, про
веждане на най-разнообразни семинари по първа медицинска 
помощ и кръводаряване, което е короната на всички хуманни 
дейности. Вече 25 години ОО на Червения кръст в Димит
ровград със своите резултати - особено в кърводаряването - е 
на едно от първите места в бивша и сегашна Югославия. В 
организацията оценяват, че настоящата година ще бъде изклю
чително тежка за провеждане на хуманни акции и затова очак
ват съдействие и помощ от всички структруи, които могат да 
помогнат, за да се подобри общата хуманитарна ситуация в 
общината.

Б. Димитров
М. Я.
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НАЙ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО 
БОКА КРИЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТЪВА В ОЩЕ ПО-ДЪЛ- ДАНИЦА МАЙЕР, ДИРЕКТОР НА ЗК „БАБУШНИЦА":

„КОЙ Е КРИВ, КОЙ Е ПРАВ - НЕ ЗНАМ, 
НО ПРОБЛЕМЪТ Е ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ”

КООПЕРАЦИИТЕ 

ТРЯБВА ДА 

ВЪЗВЪРНАТ 

НЯКОГАШНОТО СИ 

ЗНАЧЕНИЕ

развитие и маркетинг1МЯ КОМИ^'т заеДно с трима работници от сектора за техническо-технологично 
решение за платеи от Л ИВВН°В’ ДаНКа Ге°РГисва ■ Димитър Ставров, които са получили

УСК’ ПР°ВСДОХа "а 4 а"Рил пресконференция. на която отново критикуваха

Говорителят на комитета 
Зоран Свиленков заяви, че Мар
ков продължава да игнорира ле
гално избрания стачен комитет. 
Според Свиленков

ното реагиране на легитимните 
държавни инспекционни и пра- 
восъдни органи и изтъкна: “Ди
ректорът Марков знае, че него
вите решения са незаконни и на
края работниците, които са сре
щу него, ще спечелят спора. От 
Друга стрна той знае, че съди
лищата решават такива спорове 
в един по-продължителен пери
од от време и когато ги решат, 
техните решения често пъти из
общо не се изпълняват”. Иванов 
се застъпи за помирение и обед
иняване на всички структури в 
предприятието.

Димитър Ставров, главен 
моделиер в техническо-техноло
гичния сектор,оцени ситуацията 
в ГИД като твърде лоша. Той 
заяви, че потърпевшите работ
ници имат намеренеие да съдят 
директора Марков заради него
вите своеволни и незаконни пос
тъпки.

не бъде сменено”, заяви между 
другото генералният директор 
Иван Марков, когато посетихме 
след това. Според него всички 
работещи в ГИД имат възмож
ността да гледат цирка, който се 
разиграва в предприятието от 
началото на март тази година. 
Ако той продължи, на фирмата 
й се “пише лошо”. “Затова тря
бва да се запитаме могат ли 100 
работника, които са представе
ни от самопровъзгласилия се 
стачен комитет да определят съ
дбата на още 1000 работника, из
тъкна Марков и добави: “Ако 
работниците на металния цех 
осъществят своето намерение, 
ГИД няма шансове за съществу
ване. На заетите в този цех няма 
да се правят никакви отстъпки, 
защото това води към пропадане 
на цялата фирма. Известно е, че 
производството на ГИД е ориен
тирано главно към чуждестран
ните пазари. Заради стачните 
действия на заетите в металния 
цех предприятието загуби огро
мни валутни средства, тъй като 
имахме сключени делови спо
годби с партньори от Германия, 
Италия, Гърция и САЩ. Затова 
безделниците ще носят отговор
ността, защото “кой каквото 
прави, на себе си го прави”. Нуж
но беше хората, които водят ме
талния цех, реално да преценят 
шансовете си, понеже имат зва
ния, но нямат знания. Впрочем, 
кой от тях би могъл да води фир
мата?”

Новият закон за земеделск
ите кооперации има за цел да 
възвърне кооперативната тра
диция. В този смисъл и земедел
ската кооперация “Бабушница” 
в Бабушница се стреми развити
ето на селското стопанство да се 
осъществява посредством кооп-

000 хектара обработваеми пло
щи. Това достатъчно говори за 
потенциалните й възможности и 
ако към това се добави, че на 
територията, която коопераци
ята обхваща, има около 6000 
крави, 8000 овце, 2000 свине, ста
ва ясно колко голямо е значе
нието й.

Такова е положението при 
частните производители. Обще
ственият сектор има сравнител
но малка роля в областта на жи
вотновъдството - той разполага 
с около 650 овце. Оказва се, че 
основното производство се осъ
ществява от частните селскосто
пански производители и затова 
земеделската кооперация “Ба
бушница” настоява отношения
та с тях да се изграждат върху 
здрава основа. На практика това 
означава да им осигурява редов
но породисти овце и крави, мине
рални торове и семена за произ
водство на храна. Най-важното в 
случая е тя да изкупи от гях про
изводството. Според Даница 
Майер сега и държавата трябва 
да изпълни задълженията си до
край, обезпечавайки необходи
мите средства.

Така вижда ролята на земе
делските кооперации младата и 
амбициозна директорка на земе
делската кооперация “Бабушни
ца” в Бабушница. Но на прак
тика това не е така лесно. За да 
се изплати изкупеното от част
ните производители мляко, са 
необходими значителни средст
ва, които Нишката млекара не 
изплаща навреме. Това, естест
вено, не допринася за укрепва
нето на доверието между произ-

директорът 
не признава нито съдебните при
съди, нито решенията на инспек
ционните органи, които му нала
гат да върне уволненените рабо
тници на техните работни места. 
Свиленков посочи, че директо
рът ползва финансови средства, 
които фирмата е получила от 
трудовата борса, за изплащане 
на топла закуска и то само на 

работници, които го подк
репят. “Тези средства имат стро
го определено предназначение и 
не могат да се харчат за такива 
цели”, изтъкна Свиленков 
бави: “Заради многоброй 
закононарушения някой ще бъ
де принуден да заплати парични 
глоби. Марков нека да знае, че 
накрая това ще бъде той, а не 
предприятието”.

ония

и до- 
ните

Техноложката Данка Геор
гиева заяви, че вече няма намер
ение да разговаря с директора, 
тъй като досега проведените 
разговори винаги са били безре
зултатни. Георгиева е дълбоко 
обидена от непреклонното пове
дение на директора, който ня
колко пъти даже я псувал. Спо
ред нея директорът и неговите 
привърженици във фирмата са 
създали една твърде напрегната 
атмосфера, която може да се 
охарактеризира като “атмосфе
ра на линч”.

Георгиева оповести, че рабо
тещите в техническо-техноло
гичния сектор от 8 април имат 
намерение да започнат активни 
стачни действия, доколкото 
Марков не оттегли трите спорни 
решения за платен отпуск. В та
зи част на предприятието в мо
мента работят 35 работника. 
“Заетите в ТТ сектор, каза Геор
гиева, търсят между другото от 
ръководещите хора на ГИД да 
направят сериозен анализ за нас
тоящото финансово състояние 
на фимата, както и да направят 
програма за бъдещето”.

И. МАРКОВ:
„БЕЗДЕЛНИЦИТЕ 

ЩЕ НОСЯТ 
ОТГОВОРНОСТТА”

“Всички работници имат за
дължение да уважават реда и 
дисциплината в предприятието, 
както и легално избраното ръ
ководство на фирмата, докато

М. ИВАНОВ: 
„СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ 
ПРОГРАМА ЗА 
СПАСЕНИЕ”

Даница Майер

ерациите, на които трябва да се 
върне предишното им значение.

Какво е било значението на 
Земеделската кооперация “Ба
бушница” в този край говорят 
фактите от времето, когато тя е 
основана. Даница Майер, дирек
тор на кооперацията, изтъква, 
че от основаване на коопераци
ята през 1963 година производ
ството на мляко от 100 хиляди 
литра е увеличено на два мил
иона литра годишно, производ
ството на телешко месо от 1000 
на 400 000 килограма, пшеница 
от 3,5 на 5,5 хиляди тона, царе
вица от 250 на 700 тона и т. н. 
Това потвърждава не само по
ложителната й роля, но и необ
ходимостта от организирано 
производство в селското стопан
ство и неговото развитие. Със 
своята дейност днес коопераци
ята обхваща 32 населени места с 
около 4 хиляди домакинства и 11

От името на стачния комитет 
Свиленков съобщи, че Марков 
не иска да се срещне с предста
вителите на ОС Димитровград, 
които са изразили готовност да 
посредничат в конфликта.

Представителят на стачния 
комитет Бранко Рангелов оце
ни, че директорът просто няма 
желание да се намери изход от 
напрегнатата ситуация, докато 
Йордан Вацев, също член на ко
митета, подчерта, че е нужно 
средствата, които са изразход
вани, а са отпуснати по опреде
лено предназначение, да бъдат 
оправдани.

Михаил Иванов, магистър по 
технология и бивш директор на 
ГИД между другото каза, че се
гашното ръководство на пред
приятието не е способно да го 
избави от тежкото положение.

Той застъпи становището, че 
в ГИД трябва да се сформира 
екип от специалисти, които да 
направят експертна програма за 
спасение. “Ония, които знаят са
мо да правят гюрултии, трябва 
да си отидат от ГИД”, заяви 
Иванов и добави, че предприяти
ето понастоящем се нуждае от 
помощта на по-широката общ
ност. Освен това той посочи бав-

Марков посочва, че от встъп
ването си на директорския пост 
непрекъснато е имал подкрепа 
от министерството на промиш
леността на Република Сърбия, 
особено от заместник-минис
търа на този ресор Живоин Сте- 
пич. водителите и кооперацията, но 

дано държавата със законни сре
дства да разреши и този въпрос. 
В противен случай селското сто
панство отново ще остане там, 
където е било и досега.

“Хората, които своевремен
но отделиха ГИД от пиротския 
“ТИГАР, отново се върщат на 
сцената, за да ме оспорват. Това 
правят и компетентните хора от 
Общинската скупщина. Затова 
нека се знае, че директорът на 
ГИД вече не се поздравява стях” 
изтъкна Марков.

Що се отнася до неговата ос
тавка, той подчертава: “Докато 
иовечсто работници в ГИД под
крепят моят труд, ще бъда на 
този пост, а когато видя, че вече 
нямам подкрепа, 
дам оставката.”

а. т.

ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО В ДИМИТРОВ
ГРАД СЪОБЩАВАТ:

ПОТРЕБИТЕЛИ ДЪЛЖАТ 
1,2 МЛН ДИНАРАтогава ще си

Общият дълг на кансума- най-ясно се вижда пред гиш- 
торите на електрическа енер- сто, когато трябва да се плаща 
гия на територията на Димит- токът.
ровградска община на първи Що се отнася до “изклю- 
април т. г. възлиза на I 187 633 чените” потребители, до 1 ап- 
динара. Това е стойността на рил те са 364. На пръв поглед 
изразходвания ток в общината това значителен е брой, 
за 2,32 месеца. ва дума за потребители, които

На територията на Димит- са от селата и не живеят там, а 
ровградска община са регис- са някъде във вътрешността 
трирани 6450 потребители, ко- на страната и посещават сел- 
ито средно изразходват ток за ските си къщи само през ля- 
510699 динара месечно. Ако се тото.
има това предвид, според Иван След завършаване на 35 
Димитров, директор на дело- киловолтовия електропровод 
вата единица в Димитровград, - от трафопоста 35/10 кв край 

1 април всяко домакинство болницата до новопостроения 
в така наречените “Войнишки 

електрическа градини”, е прието решение да

Б. Димитров

СТОИЛКОВ, ДИРЕКТОР НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД:ИВАН

„ЗАПЛАТИТЕ НИ СА МНОГО ПО-МАЛКИ” но ста-

лучим тези заплати, но те ще бъ
дат много по-малки. Аз като ди
ректор например (а моята запла
та е най-висока), за тези два ме
сеца ще получа по 800 динара - 
посочи Стоилков.

Директорът на Ветеринар
ната станция подчертава, че фи
нансовата ситуация във фирма
та е затруднена. Поради липса на 
средства заплати не са получени 
и от началото на тази година до
сега. “Това, което ще кажа, за 
някого може би ще прозвучи ка
то шега, но ние, ветеринарите, 

заработваме дори за обувки! 
Животновъдите търсят помощ и 
ние често 
та”.

в общината, между другото се 
казва, че “най-високи заплати в 
стопанството в общината са по
лучавали осемте работника 
Ветеринарната станция - 
динара”. Посочва се, че същс- 

отчели 59 000 ди-

“Средната миналогодишна 
работещите във Ве

теринарната станция в Босиле
град не е 1031 динара, както бе 
изнесено в статията “Слаби ре
зултати”, отпечатана в “Братст
во” (брой 1629 от 21 март 1997 
година). Заплащанията са дале
че по-ниски”.

заплата на
във

1031

временно са 
нара загуба.

‘Точни са данните за загуба- 
заплатите. Посо-

на
дължи средно по 184 динара за
изразходвана
енергия. Интересен е фактът, се строи нов 10 киловол гов 
че посочената сума дължат трафопост “Лукавица II”. 
главно по-състоятелни потре- Строежът би трябвало да за- 
бители, за които заплащането почне през април и през май да 
на електрическия ток не пред- бъде завършен. С това значи- 
ставлява значителна част от телно ще се подобри снабдява- 
разходите. Както и при запла- нето на Лукавица и околно- 
щанс на водата, и тук най-ре- спа с електрически ток.

та, но не и за 
чените заплати получавахме до 
края на октомври миналата го
дина. Тъй като разчитахме г~ 
някои приходи, бяхме заплану
вали да получим същите заплати 

последните два месеца на

заявиТова между другото 
Иван Стоилков, директор на Ве- 

станция в Босиле- 
като публикувахме

тсринарната 
град, след 
посочената статия, в която стана 
дума за стона нството в Босиле- 
градска община през погледа 
статистиката. В статията, за ко
ято ползвахме сведения на ор
ганите на ОС в Босилеград - взе
ти преди това от предприятията

на

неи за
миналата година. Тези средства 
не пристигнаха, така че все още 

сме получили заплати за но
ември и декември. Скоро ще

на
“бием пеша” по села-

А. т.довни са пенсионерите, коетоне В. Б.по-
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ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЗА КОМУНАЛНИ АКТИВНОСТИ СА 

ПОХАРЧЕНИ 1 576 768 ДИНАРА
СТЕФАН ИВАНОВ 

ЖАЛЕЕ ЗА 

РОДНОТО СИ СЕЛОЗа този вид дейности през настоящата година са запланувани 110 000 динара по-малко
километра селски и махленски пъ
тища, а разширени и разчистени 
155,5 километра. Изразходван е 
около 2000 кубически метра чакъл 
за посипваме на отделни участъци 
па пътища. Построена е и фекална 
канализация с дължина от354 мет
ра. Асфалтирана е част от улицата 
"Маршал Тито” с дължина от 750 
метра, на десетима реки и потоци 
са постапани пропускателни тър- 
би, извършен с ремонт на стария 
каменен мост в село Извор и пр. За 
тези дейности са изразходвани 1 
576 768 динара, обезпечени от Об
щинската дирекция за пътшцп и 
строителни площи - I 132 388 ди
нара, от местното самооблагане - 
228 458 и от други източници - 206 
922 динара.

За настоящата година са запла

нувани I 457 000 динара, или около
110 хиляди по-малко от изразход
ваните през изтеклата година сре
дства. Същите ще бъдат осъще
ствени от: Общинската дирекция -

На съвместно заседание на Уп
равителния съвет на общинската 
дирекция за пътища и строителни 
площи и Координационното тяло 
за местното самооблагане, състо
яло се през миналата седмица в Бо
силеград, в центъра на вниманието 
бе отчетът за миналогодишната 
дейност в областта на инфраструк
турата с финансовите показатели 
и заплануваните активности през 
настоящата година.

Общата констатация е. че из
теклата година е една от най-ре
зултатните в комунално-битовото 
устройство в Босилеградска общи
на. Това потвърждават и фактите. 
Въпреки недоимъка на средства 
проведени са различни видове ко
мунални дейности в 21 местни об
щности. Прокарани са нови 55,5

Ртговорч.т ми .аиочна ча Броеница, родното село ма 
Стефан Иванов, понастоящем инженер в Машин- 

нромишлеиост (МИН) в Ниш.
- Преди няколко десетилетия 

напредничаво. Понеже беше един от центровете в тога
вашна Босилеградска околия. Броеница имаше община, зе
меделска кооперация, поща, милиция и прогимназия в ко
ято се учеха и деца от съседните села Буцалево, Зли дол, 
Ярешник и Млекоминци. Днес обаче и моето родно село е 
типично село на старци и баби, чийто брой от година .за 

намалява. Млади хора почти няма. Младежта от- 
Скопие, Белград, Ниш, Враня, Лесковац...

земляка 
пата1 020 000 динара, местното само

облагане - 273 хиляди динара и 200 
хиляди динара от други общински 
приходи и общинския бюджет.

Според проектопрограмата за 
комунално-битовото устройство 
през настоящата година са запла
нувани активности в следните 
тип общности: Босилеград, Райчи- 
ломци. Млекоминци, Рикачево, 
Бистър, Долно Тлъмино, Горно 
Тлъмимо, Карамашща, Голеш, Ду
кат, Църнощица, Паралово, Горна 
Любатя, Мусул, Долна Ръжана, 
Горна Лиеина, Рессн и Белут.

моето село беше живо и

мес-

година
лавна замина за 
Такива времена дойдоха и вълната на миграцията ни отнесе 
- с нескрита тъга говори нашият земляк.

Инженер Иванов с на 47 години. Вече две десетилетия 
работи в МИН, един от гигантите на югославската про
мишленост, който в новосъздадените условия се бори да 
преодолее кризата и да възвърне някогашната си слава на 
световноизвестна фирма. Понастоящем Иванов е един ог 
челните специалисти в цеха МИН-Инженеринг, в който се 
произвеждат съоръжения за защита на жизнената среда.

- Не мога да се -похваля с големи ръководни постове в 
своя бранш, но без самохвалство мога да кажа, че винаги 
съм бил сред водещите инженери в предприятието. С ме
сеци и години рботихме денонощно, за да спазим сроковете 
и да изпълним останалите си задължения към деловите ни 
партньори, да намерим най-добрите решения

проблеми в новопостроените обекти. Така си 
бяхме спечелили имидж на солидна фирма и сигурен делови 
партньор. Когато се правеха стоманените конструкции на 

ТЕЦ “Обреновац Б”, 11 ме
сеца непрекъснато работих 
на този обект. След това ста
нах шеф на цеха за топлофи
кация в МИН. а по-късно от-

м. я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГЛОЖЙЕ

ПРОКАРАНИ НОВИ ПЪТИЩА
• През изтеклата година за комунално-битови дейности в местната общност Гложйе са изразходвани 
над 153 000 динара • Избрано ново ръководство на местната общност

На състоялото се през миналата седмица събра
ние на гражданите в село Гложйе бе направена рав
носметка на комунално-битовите дейности през из
теклата година, приети бяха насоки за дейността на 
местната общност през настоящата година и избрани 
членове и ново ръководство на Скупщината н Съвета 
на МО. ръководство на местната организация на Чер- 
вениякръст и ръководство на помирителния съвет.

Дейността на местната общност през изтеклата 
година се определя като всеобхватна и твърде резул
татна. Осъществено е повече, отколкото е плани
рано в началото на годината, особено в областта на 
комунално-битовото устройство в селото. Става ду
ма за разчистване, разширяване и прокарване на нови 
селски и махленски пътища с дължина около 40 ки
лометра. за което са изразходвани близо 153 хиляди 
динара, обезпечени от Дирекцията за пътища и стро
ителни площи - 138 000 динара, местното самообла
гане - 13 000 и лично участие на населението - 2000

Същевременно са прочистени и разширени махлен
ските пътища Мартиновци - Коваченци. Гложка липа 
- Босилеградска липа, до махала Кории и Орниче - 
Кумовци - Самодовци, както и пътят от Гложки дол 
до центъра на селото.

На събранието бе избрана Скупщина от 11 и Съ
вет на местната общност от 7 души. За членове за 
Скупщината са иозбрани: Милачко Митов. Митко 
Ризов, Боян Петров. Крум Спасов, Вене Алексан
дров. Зоран Стойнев. Тасе Илиев. Добри Петров. 
Славко Николов. Владимир Асенов и Глигор Йор
данов. За председател на Скупщината е избран Зоран 
Стойнев. За председател на Съвета е избран Тасе 
Илиев, а за членове: Симеон Анакиев, Васко Стой
нев, Зоран Стойнев, Милачко Митов. Владимир Асе
нов и Вене Александров.

Нов председател на местната организация на 
Червения кръст е Митко Занков, секретар Славчо 
Николов и касиер Асен Руснмов. Председател на по
мирителния съвет е Саве Манасиев, а членове Драган 
Янев и Иван Стойнев.

На събранието бе направен договор за програм
ните дейности на местната общност през настоящата 
година, като при това бе подчертано, че и през нас
тоящата година особено внимание ще бъде посве-

за машинно-
техническите

ново бях там, където се стро
яха големи обекти - в Долни 
Душник. Сурдулица. Лебане. 
Войник. Панчево, Суботица, 
Апатии. Нова Градишка и 
много други места, разказва 
Иванов.

През 1983 година той е 
шеф на строежа на голям 
обект за водоснабдяване на 
"Фероникъл” в Глоговац и 
осъществява един изключи
телен професионален успех: 
обектът е завършен за рек
ордните 30 дни! Когато си 

спомня за това хубаво време. инж. Иванов с хубави думи 
говори за сътрудничеството си с колеги от белградски “Ми
нел", строителното предприятие “Рамиз Садику” от При- 
щина и други фирми. Иска. но не може да забрави автомо
билната катастрофа на пътя Прищина - Биволяк, където 
един рааботник загива, а нашият земляк претърпява тежки 
контузии. След болнично лечение в продължение на три 
месеца Иванов отново е на крак и отново е там, където се 
изграждат водоснабдителни и други обекти...

През 1987 година Стефан Иванов участва в съюзното 
съвещание за пречистване на отпадъчни води от цеховете 
за производство на олио и изнася доклад, който получава 
високи оценки.

В Ниш се запознава с учителката Благица, родом от 
Косово, и през 1984 година сключва брак с нея.

- Позакъснях малко със създаването на семейство, но 
синовете вече са големи и добре учат. Александър е в трети, 
а Слободан в първи клас - казва Иванов.

Нашият земляк строи голяма къща в квартал “Панте
лей". Няколко години вече живее в нея, но още не я е 
завършил. “Изпревари ме кризата в най-лошия моменти не 
мога да “мръдна" само със заплатите, а за кредити и заеми 
не може и дума да става. Поне да мога да я покрия, понеже 
сега никак не може да се каже, че имам покрив над главата 
си - полушеговито добавя дружелюбивият наш земляк Сте
фан Бреснички.

Иванов е взел участие в електрификацията на Бресница 
през 1981 - 83 година, бил е и член на Комитета на акцията, 
и в прокарването на пътища. Размисляйки за бъдещето на 
родното село, Иванов смята, че трябва да бъде използвано 
най-голямото му богатство - хубавата питейна вода от мно- 
гобройните' извори по склоновете на Църноок. Тази чиста 
вода трябва да се изнася на чуждестранните пазари, както 
вече се прави в някои съседни общини.

С нескрита носталгия Иванов говори за родния си край 
и детството си, за девствената природа в полите на Цър
ноок, за трудолюбивите и мъдри нашенци, за старците и 
бабите, които броят годините и дните и гледат да помогнат 
на децата си, пръснати навред по света...

динара.
Прокаран е нов 3-километров път от махала Ба

ници през Големо осое и Воденици до централния 
път. махленски път Кории - Колуница с дължина от 
3 км., Гложка липа - Липски дол с дължина от около 
1,5 км и от Самодовци до Личаровци с дължина 2 
километра. Или общо през изтеклата година в това тено на уреждането и поддържането на махленските 

пътища, уреждането на гробищата, поддържане на 
селските сгради и пр.

планинско село, където миграцията на младите не е 
толкова голяма, колкото в другите босилеградски 
села, са прокарани 9,5 километра махленски пътища.

Стефан Иванов
м. я.

И петърлашани гласуваха местно самооблагане
Тези дни жителите на село Петърлаш, намиращо на Културния дом п други цели.

Жителите на Петърлаш разчитат и на финансова 
помощ от Общинската скупщина, която тази година 
е запланувала да отпусне от общинския бюджет 300

се на седем километра от Димитровград, чрез пис
мени изявления се определиха за въвеждане на мест
но самооблагане за периода от 1997 до 2002 година.

В селото понастоящем живеят 60 души, от които 000 динара за помощ на местните общности (мина- 
само един работи. Поради тази причина в местната лата година са отпуснати 80 000 динара). Тези сред- 
общност се надяват най-значителни средства да се ства ще се разпределят предимно на онези МО. в 
съберат от приходите на селяните от селското и гор- които жителите приемат местното самооблагане или 
ското стопанство. Според думите на председателя на пък по други начини покажат, че имат възможност и 
МО Петърлаш Радован Тодоров, средствата, които сами да решават комунално-битовите проблеми в 
ще се съберат от самооблагането ще се използват своите местни общности.
главно за изграждане на местни пътища, за ремонт Б. Д.

ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕДИЗВИКА РЕДИЦА ЗАТРУДЕНИЯ

Снеговалежите объркаха 
плановете на хората

Снегът прекъсна 

пролетната сеитба
Последните снеговалежи в Босилеградска община, 

бяха съпроводени от ветрове и вилеици, създадоха сериозни 
труднения на хората. Лошото време в по-високите места, където 
дебелината на снежната покривка надвишава половин мегьр, 
предизвика аварии в телефонната и електрическата мрежа, 
пътищата станаха непроходими - един ден не беше проходим и 
пътят през Власина - хората прекъснаха пролетната сеитба...

“Поради лошото време зачестиха авариите па електрическата 
мрежа. От началото на март досега от снеговалежите и виелиците 
падаха и се чупеха метални и бетонни стълбове, така че матери
алните щети надвишават 300 хиляди динара”, казва Милча Лаз
аров, шеф на клона на “Електродистрибуция” в Босилеград, като 
подчертава, че екипажът е постоянно на терена, където върши 
ремонт на мрежата.

Лошото време създаде сериозни затруднения и за хората в 
селата. Те не само че прекъснаха пролетната сеитба, но имат 
проблеми и с продажбата на агнетата, понеже заплануваното им 
изкупване не може да се организира. Тъй като са принудени да 
хранят добитъка в оборите, мнозина се страхуват дали ще 
сено докато поизникне зелената трева.

Лошо то време, последвано от сняг. който 
в планинските места достигна дебелина п до 
60 см, прекъсна временно пролетната сеитба 
в Босилеградска община. Кога земеделците 
отново ще излязат па нивите, зависи най-мно
го от стопяването па снежната покривка. Тъй 
като лошото време продължава, пролетната 
сеитба, казват земеделците, ще се проведе с 
известно закъснение. Въпреки това,-място за 
загриженост няма, защото снежната пок
ривка се отрази благоприятно на есенниците 
и забави вегетацията на овощните дръвчета.

Общинският инспектор по селско стопан
ство Васил Анастасов ни уведоми, че през 
настоящите пролетни дни в Босилеградска 
община ще бъдат изорани и засети общо 2300 
хекта ра -10 на сто повече от миналата година. 
Но ако се има предвид, че общо орните площи 
са 13 100 хектара, става ясно, че ще бъдат 
изорани и засети само 20 на сто от тях.

които
за-

имат
Стоян СтанковВ. Б. М. Я.

О 11 АПРИЛ 1997 г.



МЛАДИ ТАЛАНТИ НА ОКРЪЖНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО РУСКИ ЕЗИК ВЪВ ВРАНЯ

Още един 
успех на

б осилеградските 
ученици

РОКИ СТОИМЕНОВ НА ОКРЪЖНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪВ 
ВЛАДИЧИН ХАН

КРЪСТЕН НА 

БОКСЬОР, 

ДАРОВИТ ЗА 

ШАХМАТ

Аца Божилов се класира за 
републиканско състезание
Аца Божилов, шестокласник от основното училище “Гео

рги Димитров” в Босилеград, на неотдавнашното окръжно 
състезание по физика във Владичин хан за учениците от 
основните училища, постигна значителен успех. Заедно соще 
трима шестокласника: Биляна Джорджевич отБуяновац,Са- 
ша Величкович от Владичин хан и Ивана Костич от Враня, 
той се класира за републиканското състезание, което ще се 
проведе на 19 този месец във Враня. Класирането му е за
бележително и с това, че той е първият ученик от босиле- 
градското основно училище, който стигна до републиканско 
съревнование но физика.

“Заобичах физиката заради математиката. Разбрах, че е 
интересна, сложна и лека наука. Но да си призная, не очаквах 
този успех. Идвам до заключение, че ние, децата, често не 
знаем докъде стигат силите ни и всичко, което можем да 
направим. Разбира се, с помощта на родителите и препо
давателите”, казва Аца.

На въпроса какво очаква на републиканското съревно
вание, той заяви: “На окръжното съревнование бяхме 38 
шестокласника от училищата в Пчинския окръг, сега сме 
само четирима и е сигурно, че ще бъде много по-трудно. Не 
се подготвям специално, понеже се надявам че законите на 
инерцията отново ще ми помогнат”.

НА окръжното състезание по 
руски език, което се проведе към края 
на миналата седмица във Враня, със
тезателите от босилеградската гимна
зия Гордана Владимирова и Весна 
Величкова заеха първите две места и 
се класираха за републиканското със
тезание.

Гордана и Весна са ученички от IV 
клас. Казват, че за техния успех, освен 
преподавателят им по руски език, осо
бена заслуга има и Станислав Тодоров, 
също преподавател по руски език, 
който ги е подготвял за състезанието. 
С това Тодоров потвърди, че досегаш
ното класиране на учениците му на 
състезанията по руски език не е слу
чайно, а е резултат на упорита и сис
тематична работа.

Роки Стоименов е студент от втори курс на Философския факултет 
в Ниш, а по-известен е като кандидат-майстор на шахмата. Роден е 
в семейството на Васил от Търнскн Одоровци и Радмила от Гоин 
дол, като второ момче. Името на по-стария син е избрала майка му, 
като му подарила най-обичаното от нея име - Васил, а да даде име 
на наи-малкия - Иван, честта получил истинският кум.

* Кой беше кумът на Роки? - Разбрах, че е време да 
- Баща ми беше и все още е мерясебе си и в професионалния 

особен любител на бокса. И не жнвот и затова избрах химията, 
само любител. Той дори е бил и 
младежки първенец на Югосла-

на-

която особено обичам и в чиято 
област вече постигам успехи. 
Първият курс мина благополуч
но, сега тече втората година.

вия по времето на своята мла
дост и заради уважението си към 
истинския боксьор Роки Марча- Ума се добРе* макар че услови- 
но от Италия, който и до днес е ята във факултета и в групата ми

са изключително лоши (липса на м. я. Вл. Стоименовненадминат, но, уви, е загинал 
при автомобилна катастрофа. Реагенти, защитни средства, нн- 
Почти всички мои познати мис- стРУменти. апаратите са заета- 

ързано с Рел")- 
героя от известния филм “Роки”, 
а не знаят, че филмът е направен 
в чест на този боксьор.

НАШЕНЦИ В СВЕТА НА ЖУРНАЛИСТИКАТАлят, че името ми е св

МИЛЕНА ДРАЖИЧ - ГЛАВЕН РЕДАКТОР 
НА„ДГ ПЕЧАТ* Значи ли това, че спорт

ното настроение, което започ
ва у дома, е и долшнаращо?!

- Състезателният дух на ба
ща ми е вероятно по-силен от 
моя, баща ми и днес се шегува с 
мен, понеже е бил по-успешен от 
мен. Всички в нашето семейство 
освен майка ми играят шах. Като 
преподавател по физкултура 
той много ми е помогнал, обаче 
по това време липсваше литера
тура, а за компютри не можеше 
и да става дума.

МИЛЕНА (ТОШЕВА) ДРА
ЖИЧ, дъщеря на Рангел Тошев, 
бивш директор на гимназията в 
Димитровград, години вече ра
боти в белградските дневни и 
седмични вестници. В “Дневни 
телеграф” тя е една от замест
ниците на главния редактор. От 
миналата седмица (3 април) се 
появи и седмичникът “ДТ ПЕ
ЧАТ”, а главен редактор на този 
вестник е Милена Дражнч.

Милена е родена в Димит
ровград, където завърши гимна
зия на български и сръбскохър- 
ватски език.

На снимката: Главният и от
говорен редактор Милена ДРА
ЖИЧ с директора Славко Чуру- 
вия и заместник - главния редак
тор Иван Йованович с първия 
брой на “Печат” в редакцията на 
“Дневни телеграф”.

* Ти все пак си успял да да 
спечелиш титлата „кандидат- 
майстор” и то на младежка 
възраст...

Роки Стоименов

* Къде виждаш себе си, 
какъв ще станеш?

- Най-голямото ми желение е 
да остана във факултета. Оби
чам да работя в научни лабора
тории, а и с децата.

- Най много научих като ма
лък, в основното училище, а ус
пехът се движеше по възходяща 
линия. По това време участвах
на всички пионерски първенства 
в региона и в Сърбия, бях побе
дител в двубоите с по-възрастни 
от мен състезатели като Михай- сега, когато си прокарал пътя 
ло Стоянович, Марчетич и дру
ги. Като гимназист станах член „бруцош,,! Има 
на “Шахклуб-Пирот”, който 
състезаваше в така наречената 
Квалитетна лига на Сърбия, за

* Къде е мястото на спорта
В ЗВОНСКИЯ КРАЙ

химията? Вече не сиси в

ИЗЧЕЗНАХА СТАРИТЕ ЗАНАЯТИI ли място за 
бих казала, най-силнарвата, 

любов?
се пъ

Мила Стоянов, 92-годишен шивач- 
пенсионер. живее в Звонци, Васил 
Даскалов работеше като шивач в 
конфекция “Свобода”и почина в 
Димитровград, в Прищина живее 
Тошо Даскалов, шивач и офицер 

ЮНА; шивачът Коца Даскалов 
се е занимавал с този занаят цели 6 
десетилетия и почина в Звонци, в 
Ниш живее шивачът-пенсионер 
Борко Станоев... Най-прочутият 
шивач на модерни дрехи беше То
шо Станоев - бай Икел, който по
чина в Бабушница.

Четирима прочути хлебопека
ри от Ясенов дел са имали хлебар
ница в Звонци. Това са Сганоя Ки- 
кимчето, Андрея Бързака, Цветко 
Ранчев и Златан Златанов. Филип 
от Пресека и Никола Миланов от 
Бернн извор са имали кожухарски 
работилници в Звонци. Техни уче- 

г» тю „ Запипм нпцн са Станимир Костадинов и
Роден е през ^ 1 * Драган Петров, които днес живеят
Като дев® ггс^вв^1 късмета си в като пенсионери в Пресека. Брат- и решил да потърси късмета си в Алексанпъо Ивановиковачлъка. Ковашкия занаят е ята Асен н Александър ^ванови,

съдържатели на казанджийска ра
ботилница, сега живеят в Ниш. 
Илия Николов - деда Лиса - беше 
прочут звонски фотограф и ху- 
морист. Допреди десетина години 
в селото имаше и бояджии и слад
кари. В Звонци е имало и тепавица, 
гребенец и над 100 воденици, наре
дени но течението 
Блатъшница.

Занаятът е злато, а ръцете на 
така са- Обезателно. Първите лю- 

“сениорска бови побеждават, затова се над-
занаятчиите са златни 
казвали някога в Звомския край. 
Първите занаятчии в този край са 
започнали да работят веднага след 
освобождението от турцнте. Пръв 

бил Пейчо Станков. При

който заиграх
табла” и печелех точки за клуба, яваМ5 работя, 

за себе си. Така че от втора
категория “скочих” на шестото * А останалите люоови? 
(от нулевото) място на шахмат- Има ли ги, въздействат ли ти 
ната стълбица (кандидат- позитивно, стимулиращо, и 
майстор), а „ред мен все още са „заради тях” може ли човек да 
трите най-стръмни сз-ьпала. Не бъде спортист, борец ши. 

иска да призная, чс съм бедител. 
след паузата и

ще направя усилия да една любов. Но след всеки край 
следва някакво начало. Надявам 

новите ще бъдат много-

а и
наковач с

него ковашкия занаят са научили 
братята Петър и Иван Такови. Ди
митър Таков с изучил ковашкия 
занаят в Годеч, а по-късно се е пре
селил в София. Григор Миладинов 
е станал ковач в София, а е ра
ботил в Звонци, където е и почи
нал. Звонскияг ковач Слава Ада
мов е починал в Зайчар, докато 
някогашните ковачи Добрин Ник
олов, Арсен Милев и Александър 
Таков днес живеят като псисион- 

Звомци. Ковачът Драголюб

по

ми се
уморен, но 
почивката 
преодолея това състояние.

- В момента сложих край на

се, че
иосочни, че ще са по-успешни, а 
мисля, чс ще се намери място и 

любови в най-широ-

виновника* Да питам ли за 
за „малкия застой’ ?

- Настроен съм и за самокри- за старите 
тика, но и за истинска критика на Кия смисъл на думата- 
реформите в шахматния съюз, 
чрез които, когато аз бях в най- 
силните” си младежки години 
бяха закрити младежките табли 
и направиха невъзможни

ми с млади шахматисти

ери в
Таков сега работи в звоиската 
операция “Ерма”. Така че в Звон- 

няма ковач, който да се

ко-
Петър Таков* Значи ли това завръщане 

на шахматното 
спортните пътища или е само 
продължение?

- Когато си начинаещ, имаш

ци вече 
занимава професионалнополе и на със за
наята си.

“Едно време, казва ковачът- 
пенсионер Петър Таков, от ко
вашкия занаят можеше да се жи- 

сравнително добре. Аз напри
мер изхраних четири деца, двама 
сина и две дъщери, сетне им помог
нах да се задомят и да си създадат 
добри условия за живот, купих 
имоти, построих къщи и коша
ри...”

състе-
изучил при чичо си Пейчо Станков 
и се е занимавал с него цели 75 
години. След откриването на мина 
“Ерма”през 1925 година Таков е 
карал локомотив от Бучи дел до 
Ракита, а в ковачницата на мината 
е острил миньорските брадви, бур
гии, кирки и др.

В Звонци е имало и прочути 
шивачи на мъжки и дамски дрехи.

занията
от други клубове. За клуба ста
нах неинтересен, той за мен съ- - М1,
що - и сто ме двадесетгодишен и, Заради себе си, заради баща ми, 
както вече казах, се надявам аз и заради момичетата, а може би и 
клубът ми да се “възстановим”, заради вас, не само ще се опитам,

ще успея, обещавам. Пре- 
* По това време ти стана дИЗВикатслствата са силни, 

студент и използва времето 
си...

и енергия, когато продъл
жаваш - опитът е добре дошъл.
сила вее

но и на рекаПетър Таков с един от най-ста
рите живи ковачи в Звонския край.М. Станойевич
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ГОСТУВАНЕ НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР (В) АЯТЕР - ВЛАСОТИНЦИ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКАТА СЦЕНА

„ПО-БЛИЗКИ ДО НЕБЕТО”
(Драма от Желько Хубач п постанопки па Любииш Шушулоннч и Лапад I (утаих)
В РОЛИТЕ: Проф. р-р Днмашрие Чорнштшич . ЛЮТИШ А ШУШУЛОВИЧ (ВОИСЛАВ А! ОСНОВИ , 
ДрагуШнн Йони; - Гуте - ЙОВИЦЛ ДИМИТРИЕИНЧ, Трайче Лхмецшккн, ЕшплюП Мшш< - 
Ирокчч - ЙОНЛН Н. ТРИМЧИЧ, Зоран Операция - ПИЛИ ЯПКОПИЧ, Лирика ■ ЛЮЕИНКЛ Ц1.К1 ,
Маша - ЗОРАН СТЛМЕНКОВИЧ, Дари - СУПЧИНЛ МИТРОВИЧ

пада със самата развръзка: кого
то болните извършават колек
тивна екзекуция на представите
лите на иначе доста богато и убе
дително обоснования жесток ре
жим.

След миналогодишното пре- си съдба без възможност да я 
дставяне на самодейния театър променят, защото стаята е съ- 
(В)АЛТЕР (Власотиначкн ал- щинскн карцер - и във физичес- 
тернативен театър) с пиесата ко, и в духовно отношение. 
"Война и мир”, театралната тру- Трайчо е дребен пресгьпник, 
па от Власотинци на 4 април т. г. учителят се пропива заради раз- 
се представи пред Димитровград- рухата на семейството си, “агеи- 
ските любители на театралното тът” си въобразява, че е

ошш от голям мащаб и че е

Между изпълнителите 
бе но убедителни бяха: Боголюб 
Митич (Трайчс), Йовица Димит- 
рневич (учителят), Йован Б. 
Тримчич (агентът) и Иван Ян- 
ковнч (юношата), който почти 
без реплики изгради един твърде 
внушителен образ. Макар и с 
второстепенни роли, пъпнокръ- 
инп образи сз.здадоха Зоран 
Стаменкович 
бол погледа ч, тероризиращ бол
ните), Любинка Цекич (Циган
ката) н Сунчица Мптрович (ме
дицинска сестра).

Пиесата и играта на театрал
ните самодейци от Власотинци 
от началото до края държаха ди
митровградската публика в нап
режение, в отделни моменти 
предизвикваха аплодисменти на 
открита сцена, а накрая - про
дължителни 
Ако съдим по реакциите на пуб
ликата, спокойно можем да ка
жем, че пиесата бе изиграна със 
сравнително добро изпълнител
ско майсторство. Може би има 
известна възможност за психо
логическа дообработка на обра
зите, за по-дълбоко навлизане в 
душевните им терзания, когато 
техните реплики следят логика
та на здравия разум.

Трябва да се каже, че музи
калният фон с музика на Горан 
Брегович и ТАП 011 е подбран 
твърде сполучливо, светлинните 
ефекти на Любиша Шушулович 
бяха в унисон с действието, а сце
нографията и костюмографията 
- в пълно съзвучие с изисквани
ята на пиесата.

Очевидно един твърде млад, 
но амбициозен театрален колек
тив върви по правилен път и с

осо-
1ШШ- ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ 

ФОТОГРАФИИ НА 
МИРОСЛАВ АНТОВ

изкуство със съвременната пи
еса на младия драматург от Лес- жертва па 1 (РУ и КГЬ, юношата 
ковац Желько Хубач "ПО- се е озовал след пълен шок от 
БЛИЗКИ ДО НЕБЕТО”. Дей- изневяра на бащата, а идването

След няколко самостоятелни 
изложби на художници от начало
то на годината, на 28 март т. г. в 
Градската галерия бе открита 
спозиция художествени фотогра
фии на димитровградския люби
тел-фотограф Мирослав-Миле 
Антов.

Мирослав-Миле Антов е роден 
1931 година в с. Лукавииа. Ди-(безогледният през

митровградско. Дипломирал се е 
със специалност лесовъдство във 
Факултета по горско стопанство в 
Белград.

С фотография се занимава от 
Участва на многобройни

ек-

младини.
колективни, но организира и свои 
самостоятелни изложби на худо
жествената фотография. Сътруд
ничи с много институции, на които 
фотографията е необходима като 
документалистика. Негови фото
графии са публикувани в много 
списания, художествени публика
ции и научни трудове.

Носител е на редица призна
ния. похвални грамоти и награди.

На двадесетина цветни и още 
толкова черно-бели фотографии 
Милс Антов е заснел предимно мо
тиви от родния пейзаж - от преде

на Висок, поречието на Ерма, 
старопланински потоци,старинни 
къщи, горски цветя и животни, 
бързеи и ручеи, снежни преспи и 
леденни дантели и изваяни от мра- 
зовитата ръка на Природата фи
гури. Цялата изложба е едно свое
образно общуване на любитея-фо- 
тограф с Природата и нейните 
прелести.

Пътникът или туристът може

лите

ръкоиляскания.

.

хиляди пъти да мине през тези пре
дели и да забележи красотата им.на побъркания психолог е дви

жещата сила и надеждата, че 
може да се избяга от този 
омагьосан кръг. Последица ог 
всичко това е смъртта на болно- 
гледача и медицинската сестра 
като своеобразен бунт срещу 
режима и системата в това 
здравно заведение. Образите са 
толкова цялостно изградени, че 
сякаш са взети или просто 
изтръгнати от живота.

Младият театрален колек
тив с голям ентусиазъм и немал
ки усилия е успял да пресъздаде 
на сцената богата психологично- 
социална драма, с живи и въл
нуващи образи. Движението на 
артистите по сцената е съвсем 
естествено, действието протича 
динамично и кулминацията съв-

ствнето се развива в една от ста
ите на психиатричната клиника 
вТопоница кран Ниш, в която по 
силата на различни житейски 
обстоятелства са се озовали ци
ганинът Трайче, агентът Про- 
кич,Зоран Операцията - юноша, 
страхуващ се от операция и из
общо от всякакъв вид лекарски 
интервенции, проф. д-р Димит- 
рие, психолог, любимата на 
Трайче. учителят Футе, Авдика 
Циганката, тук са и медицинска
та сестра Дара и болногледачът 
Маша.

Драмата започва с лични из
поведи на всеки психично болен, 
в които съжденията и размисли
те им говорят обратното - за 
здравомислещи хора, които се 
опитват да проникнат в личната

успех популяризира чистата теа
трална самодейност.

Ст. Николов

но едва ли ще съзре прекрасните 
есенни минзухари или неудър
жимия устрем на планинския ру
чей. Художественият фокус на 
Миле Антов е характерен с уме
нието да хване мига - неповтори-

ТРЕТАТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ЧАСЛАВ СТОИЛКОВ В ДОМА НА КУЛТУРАТА В КЛАДОВО КАТО 
ПОВОД

ТИХА УПОРИТОСТ И ТВОРЧЕСКИ СЪМНЕНИЯ
мия миг или вечно повтарящите се 
мигове, невидими за обикновения 
фотограф.

Миле Антов притежава изтън
чен усет и богата душевност, не
говият художествен поглед пре- 

съл на конто с отразен сполуч- чупва през фокуса на фотоапарата 
ливо в поредицата от акварели, цялата красота на миниатюрния 
рисунки и обекти с общо назва- или мащабния предел, поднасяйки 
ние "Блясъкът на миналото”. я на зрителя с целия й разкош. За- 
Този път ще спомена изключи- това художествените му фотогра

фии пленявати вълнуват.доставят
иго са представени стари къщи р)'дост и вътР<=шна удовлетворе- * 1 , ност, възвръщат нарушеното рав-
от околностите на Звонцн (от- „овесне между хора и Природа 
там е баща му) и няколко черкви М. Антов сподели, че желани
ят този край (“Св. Илия , "Св. ето му е с тази изложба "да предиз- 
Иоан Мущар”, Погановски и Су- вика усмивка на лицата на хората”, 
ковски манастир).

Художественото творчество многостранно: и като цъфтяща ус- 
Часлав Стоилков между дру- мивка по лицата, и като бълбука

ща радост в сърцата, и като про
тивопоставяне на суровия живот, и 
като пътеводител за пълно слива
не на Човека с Природата.

След всичко видяно зрителите 
изпитват истинска естетическа

Над десетилетие и половина 
следя художествената дейност 
на Часлав Стоилков, известна 
ми е неговата тиха упоритост и 
много добре зная с какви твор
чески съмнения се бори той. 
Най-вече го измъчва въпросът 
дали техниката, с която си слу
жи, и жанрът, в който твори, от
разяват по най-добър начин вът
решните му гласове. Затова 
Стоилков опитва силите си ед
новременно в рисунката, графи
ката и живописта, а напоследък 
дори ги обединява в картините

В неговите картини се забе
лязва стремеж към избиране, от
хвърляне, дори и преправяне на 
части от пространството, пред
метите и атмосферата, които с 
вътрешния си заряд и взаимните 
си отношения красноречиво от
разяват съществените им харак
теристики. Той проявява склон
ност към обикновените всекид
невни мотиви и върху основата 
на простата тематика развива 
сложни и чисти живописни от
ношения, които съществуват са
ми по себе си, независимо от изо
бразените предмети. Стоилков

изгражда собствен свят с по
мощта на поуките от неопласти- 
цизма и някои пространствени 
решения в съвременното изкус
тво. Неговата склонност към 
формата и преди всичко към 
чистия цвят не му позволява да 
моделира предметите на карти
ните си и да им търси определени 
функции. Наблюдавайки него
вите картини, ние лесно откри
ваме, че художникът се интере
сува най-вече от колористични- 
те отношения между формата на 
предмета и неутралния фон. За
това в неговите картини се 
оформят чисти повърхнини като 
резултат на опростената интер
претация на рационалното и 
емоционално то. От аспект на те-

нерадостна и оптимистична.
Отскоро Стоилков започна 

обемист цикъл от пластични из
следвания, художественият сми-

телния сериал от рисунки, на ко-

Желанието му е осъществено, и тоси.

на
гото може да се тълкува и като 
стремеж към разрушване на 
консервативните принципи на 
традиционната естетика, като

хниката за картините на Часлав 
Стоилков бих могъл да кажа, че 
са нарисувани коректно. Той до
бре разбира по какъв начин мо
гат и

ЧАСЛАВ СТОИЛКОВ е 
роден 1967 година в Кпадово. 
По баща е звонченец. Завър
шил е Философски факултет - 
отдел химия, а с живопис се 
занимава като любител. Досега 
е имал 4 самостоятелни и 15 ко
лективни изложби. Живее и ра
боти в Кпадово. Между другото 
той се занимава и с илюстри
ране на книги.

при това не се навлиза в оправ-
дателността на това становище, наслада, емоционално са трогнати 

В хотел "Мир” в Звонска и духовно удовлетворени. С худо
жествените си фотографии М. Ан-

трябва да се “взаимопро- 
никват’ боите, линиите, форма
та и повърхнината. Мисленият

баня през август ще бъде експо
нирана изложба на Часлав Сто- тов твърде експресивно ни внуша

ва. че Природата все пак е най- 
изящният художник, скулптор н 
творец, стига да умееш да я наблю
даваш.

илков. Това ще бъде още еднасвят е пресъздаден като ритъм, 
отношение и повърхнина, на 
която се оформяват отношения
та между предметите. Атмосфе
рата е светла и благородна, жиз-

възможност да се потвърдят ка
чествата на неговите картини.

Каменко М. Маркович Ст. Н.
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Моите
познати евреи
За пръв път ходих в Бел

град през лятото на 1938 го
дина. Тръгнахме с родителитс- 

Ориентекспреса 
обяд. Тогава минаваше само 
един влак в двете посоки 
Белград тръгваше точно 
ределеното време. Родителите 
ми отиваха на преглед и лече
ние чрез радиоактивни облъ
чвания при нашумелия тогава 
д-р Раковац. Взеха 
себе си. Радостта

ДА СИ ПРИПОМНИМ
АПРИЛСКАТА ВОЙНА В ЦАРИБРОДСКО

ХИТЛЕРИСТИТЕ ПРЕМИНАХА 

ГРАНИЦАТА НА 8 АПРИЛ 1941 

ГОДИНА
През 1947 година 

нах с гжротския евреин Аврам 
Аврамович. Той беше футбо
лен

се запоз-

ми с около съдия между другото и ид
ваше в града ни в неделя, ко- 
гато имаше мачове. Неговата 
съдба ми е много добре 
ната, защото дълги години 
бяхме приятели, 
отиде в Израел със съпругата 
си и с дъщеря си Естср-Линда. 
Аврам е имал семейство в Бел
град. Неговата съпруга до вой
ната

С^кар течен огън на Н април 1941 година около 5 часа започнаха сраженията йо цялото 
протежение на границата на Царибродско околия. От Ком до Врабча, където се намираха 
частите на Тоилитка дивизия, започна войната, Позната в история като Априлска война. 
Пушечните и картечните изстрели не вяха изненада за никого. Долината на Нишава, 
склоновете па Видлич, Стара Планина и Госвен замирисаха на барут.

по
и към 
в оп- поз-

докато не си
Времето беше студено. След няколко топли “В пет часа заранта на 8 април немските 

и слънчеви дни отново бяха настъпили студове, части настъпиха през едно открито място срещу 
По планината имаше сняг, а по долините мно- десета рота, подпомогнати с картечен огън. Той 
жсство ручеи се вливаха в Нишава, Ерма и Ви- пусна немците на около 100 метра и тогава нрос- 
сочица. Пътищата бяха пълни с кал. то ги покоен. Това се повтори няколко пъти,

Армията на Хитлер, която от 1939 година когато неприятелят се опита да напредва на въ- 
сееше по Европа смърт и за чиято сила и мощ лни. Когато немците видяха, че това не успява, 
узнавахме само от вестниците, сега беше при търгнаха в атака, подпомогнати от артилери

ята. Обаче позицията на Нешково устояваше. 
Командирът на полка Илия Исаилович даде

и мен със 
„ ми нямаше

край. Понеже всичко за мен бе 
изключително впечатляващо, 
и днес картините в спомените 
ми са пределно ясни.

До Пирот пътувахме 
но на пиротската гара в купето 
ни влязоха още трима пътника 
- баща, майка и дъщеря, която 
беше на моята възраст. Бащи
те ни се познаваха. Пиротча- 
нецът се казваше Абравансл 
Нисим, евреин и търговец, и 
също пътуваше със семейство
то си за Белград. Всеки си 
намери подходяща компания. 
Ние, двете момичета, бързо 
открихме общ език, смеехме се

е била най-красивата 
на, официално провъзгласена 
на един конкурс за хубавици. 
Имал е и син 
Двамата, съпругата 
му, са били едни от първите 
жертви на нацистите през 1941 
година. По някаква случайност 
Аврам се спасил и избягал с 

в София. Там го е укри
вала една еврейка, днешната 
му съпруга - глуха и слабичка , 
значително по-възрастна от 
него жена. Знае се, че в Европа 
единствено България запази 
евреите си. Фашисткият наци- 
зъм - един от най-свирепите и 
несправедливи погроми, които 
човек може да си представи - 
беше действителност за един

же

на седем години, 
и синът нас.сами.

По шосето от Драгоман за Цариброд, от
Годеч към Висок се движеха дълги колони танк- заповед да не се отстъпва и неприятелят да се 
ове. Те минаваха границата и продължаваха бие със всички възможни средства. Така сраже- 
своето шествие без каквато и да е сериозна съ- нието на Нешково продължило до два часа след 
протива. обед. Обаче някои усташки и петоколонашки

Според изявленията на генерал Драган П. елементи прерязали телефонните връзки и това 
Костпч, направени след войната, артилерии- внесло смущение в частите. Откъснат от час- 
ският капитан Гудулпч взел сериозни мерки за тите, полковник Исаилович тръгва на кон от 
отбраната на Цариброд, но те били безрезул- рота до рота. 
татни. Артилерията при Цариброд имала само 
150 снаряда, които бързо свършили.

влак

- Синове мои, нито педя земя за германците! 
- викаше тон на войниците.

и гледахме през прозорците - 
особено гарите, покрай конто 
минавахме. Запомних, че поч
ти на всяка гара покрай влака 
минаваха продавачи със специ
алитети от този край. В Бел
град пристигнахме надвечер, 
свечеряваше се и се раздели
хме със семейството Нисим. 
Ние наехме файтон и отидохме 
до “Васина” улица, където се 
настанихме в хотел “Импе- 
риал”. Вечеряхме в ресторан
та, а по застланото с килим 
стълбище влязохме в обширна 
и светла стая, в която прено- 
щувахме. На следващия ден, 
когато тръгнахме към Байло- 
новата пиаца, където беше 
частната клиника на доктора, 
на улицата срещнахме отново 
семейство Нисим. Те се бяха

народ и култура, които имат 
традиция от шест хиляди годи
ни. След 1946 година семейст
вото на Аврам дойде от София 
и се настани в Пирот. Роди им 
се дъщеричка, чернооката, с 
къдрави черни коси еврейка 
Естер-Линда. През 1959 година 
се изселиха в Израел. Дотогава 
се знаехме, почитахме и си по
магахме в семейните проблеми 
с културния, тих, нисичък, гос
подин Аврам Аврамович.

В Ниш се запознах и някол
ко години другарувахме с про
чутия в Югославия евреин Еу- 
ген Вербер. Той беше няколко 
години в Нишкия театър, пос
ле си отиде в Белград. За мен 
той е един от най-образован- 
итс хора, които съм срещнала 
в живота си. От него научих за 
разликата между двата рода 
евреи - сафарди и ешкенази, от 
него научих какво значи да си 
преводач за езика идиш, на 
който пише и Бишавис-Син- 
гер, прочутият амсрикансц- 
нобелист. От Вербер чух за 
седмокракия свещник 
нора, светите книги Тора и 
Талмуд и се убедих, че за град 
Ниш е чест, че в него десетина 
години е живял такъв голям 
интелектуалец, 
преди три години.

Миналата година ми се слу- 
да почивам в Проломбаня. 

Там прочетох романите 
Гордана Куич за евреите, жив- 
яли в Сараево - “Мириса на 
дъждовете”, “Мириса на ли
пите в Сараево”... Позволявам 
си да ги препоръчам на люби
телите на добрата книга. Ще 
научат много за живота на ев
реите, за техните обичаи, кул
турни и традиционни семейни 
отношения. В книгите се про
следява животът на едно се
мейство в много следващи пок
оления. Но основното е, че то
ва е култура, която внушава 
почитание и от която можем 
много да научим. И да 
читаме евреите заради трагич
ната им съдба: да бъдат гонени 
и убивани само защото тачат 
своите корени и принадлежат 
на един стар народ.

:: ,щ§

А'*п:
настанили в отсрещния хотел 
“Македония”.

В Белград бяхме поканени 
на обяд при един друг евреин, 
когото много добре познавах. 
Той живееше на улица “Кра- 
левич Марко” и се казваше Ра
ка Леви - съдружник и изкуп
ван на кожи за фирмата 
“Флайшер и Чслербонович”. В 
Цариброд е идвал много пъти. 
Когато идваше на гости у нас,

:Г

Паметникът на Нешков връх

Обаче при обиколката на окопите неговият 
кон бе убит, а гои - ранен. След раняването на 
полковник Исаилович връзката между частите 
напълно е скъсана, а германският натиск ставал 
все по-ожесточеи. Отстъплението беше неми
нуемо...”
ПОДВИГЪТ НА ЖИВОИН ВУКАДИНОВИЧ

Освен комуниста Бъркич, учител отПолна, 
в това сражение взел участие и картечарят Жи- 
воин Вукадинович. Той е роден в Медведжа и в 
7 клас на гимназията бил изключен като ан
тифашист. Вукадинович не послушал коменда
нта и не искал да отстъпи. Неговият помощник 
Боривое Ковачевич от Медведжа останал с не
го. Окопът им бил на една височина.

Когато войниците отстъпили и германците 
помислили, че сега могат свободно да завземат 
Нешково, се обадила картечницата на Вукади
нович и немците били покосенн. Войниците, ко
ито отстъпвали, сваляли шапки и гледали към 
скалата, откъдето двамата картечари сами 
оказвали съпротива.

Накрая една бомба паднала в целта. Заедно 
с разкъсаното тяло отлетяла и картечницата. 
На това място след битката селяните намерили 
военната книжка на ротния картечар Живоин 
Вукадинович.

Живко Попович, подполковник от бившата 
югославска армия, който на 8 април бил в със
тава на артилерийските части при Цариброд, 
оценява действията на артилерията като твърде 
неорганизирани. Когато германските танкове 
се появили на шосето за Цариброд, артилерията 
имала отлични позиции да унищожи колоната. 
Обаче това не станало. Нито един гапк не бил 
засегнат. Дори и снарядите, които били изстре
ляни, падали пред колоната, защото разстоя
нието не било преценено добре. По този 
артилерията завършила войната само един час 
след започването й. Пехотата не била в със
тояние да се противопостави па танковете. За
това до 8 часа германските танкове били край 
Желюша и Обреповац.

НА НЕШКОВО ОТНОВО БОРБА

ми-

предпочиташе нашенската мо- 
рузница за закуска, носеше ни 
някакви печени ядки, даваше 
ни по два динара (за това време 
- много пари), за да си купим по 
два големи шоколада в магаз
ина на Личко Ковачев, където 

шоколади “Шон-

1ШЧП11Той почина

чи
насе продаваха 

да”. В бизнеса бяха добри пар
тньори с баща ми и скоро след 
заминаването на Рака Леви от 
Цариброд, баща ми получава
ше специален плик, прошнуро
ван с памучни конци и подпе
чатан с пет червени восъчни 

. Освен името на фир-

1885 го-Нешково, известно с боевете през 
дина, за които писахме в “Братство’ (брой 1614, 
31 октомври 1996 г.), 
военни действия. Сраженията тук започнаха са
мо няколко часа след първите изстрели на гра
ницата и продължиха до момента, когато гер
манските танкове пристигнаха в Пирот. Според 
описанията на боевете на Нешково в хрониката 
“Полна” от Петър Чобанович, продължител- 

боеве тук могат да се разберат само чрез

и гоя път стана арена на

печата
мата от Белград и адреса на 
баща ми в Цариброд, на плика 
винаги четливо беше изписана 
и сумата, която се изпращаше. 
Аз притежавам два-три такива 
плика и те са документ за това 
как тогава се е търгувало и 
плащало. В Белград бяхме на 
обяд при Рака Леви, съпругата 
му Мери и детето Жак. Тогава 
за пръв път пробах ризи-бизи, 
еврейско ястие, приготвено от 
зелен грах, ориз и пилешко 
печено.

ните
твърдата воля на войниците-комунисти, които 
бяха мобилизирани в тази част, да се бият срещу

❖ *
Боевете на Нешково са единичен случай в 

Априлската война в Царибродско. Малки стъл
кновения са станали при Тепош. Във Висок нем
ците били задържани, след като зъберът при В. 
Ръжана бил вдигнат във въздуха.

Ето така Топлишката дивизия отстъпи, без

германците.
Според описанията, дадени в тази хроника, 

12 пехотен полк “Цар Лазар” от Крушевац дал 
сериозен отпор на неприятеля. В 9-та рота на 

полк бил мобилизиран учителят от Полна 
РАДЕ БЪРКОВИЧ-БОЖА, който командвал 
частта по време на сраженията.

Там е записано следното:

по-

гози
да окаже по-сериозна съпротива на немския 
генерал Клайст в Царибродско.

Богдан НИКОЛОВ

Лилия Нейкова
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
ПИСМО В РУБРИКАТА „МЕДЖУ НАМА" 

НА в. „ПОЛИТИКА" ВИСОКОГОВО РИТЕЛ и
Препи тридесетина години в Димитровград нямаше радио както 

Рн2 ватова пък гражданите редовно бяха осведомявани от така 
,п ' ните високоговорители, или “ввучници .както ние ги наричахме 
птшределени на всеки втори или трети стълб по главната улица. И 
кога?о нещо трябваше да се съобщи на гражданите, тогава най-често 
от радиоуредбата в Културния дом Троян I игов прочиташе съобще- 
нието повтаряйки то по няколко пъти прет деня. И не само официални 
съобщения, но и практични обяви като: "Изгубило се прасе, черно, по 
гьрбинуту шарено!”

Но високоговорителите, приличащи 
,Iям'I по стълбовете (то и дървените стълбове вече 
дойдоха много по-силни "звучници", наредени един до друг 
речената “рампа". Поставиха ги по време на “Майските срепш . Итеш 
спеши пече ти няма, но от две години Димитровград има радиостанция, 
която*ичлъчпа собствена програма, благодарение на кежто във всяка 

ежедневно се чуват и всички съобщения. Въпреки това тети 
■шччми кутии Г-рампи") стоят прикачени към канделабритс пред Цен- 
-пр-1 та култура и не се използват вече няколко години. Сгояг като 
ненужна украса и няма кой да ги прибере, за да не пропадат.

Да се асфалтира 

пътят Босилеград - 

Крива Фея

днес.

на обърнати кофи, отдавна ги 
ги няма). След тях 

така иа-Пътят Босилеград - Корбсппц, прокаран преди 75 години от 
руски емигранти, е асфалтиран само от Корбсппц до Крива Фея

Октомврийската път обаче се използва от ед
на част от населението на

След
революция през 1917 година 
войниците от една дивизия Босилсградска община. Жи
ла руската царска войска са телите на селата Плоча, Ба- 
емигрирали в Кралство Юго- рйс. Горна Ръжана, Мусул, 
славия. Няколко години тс Горна Любата, Долна Люба- 
не са имали възможност да та, Дукат, Църнощица и Гло- 
се върнат в родината си. В жйе, особено през зимния нс- 
периода от 1918 до 1922 го- риод, са принудени да оби
дила, “въоръжени” с търно- калят през Босилеград, като 
копи, лопати и дървени ко- при това нравят големи раз

носки и изминават пешком и

От 7 април в Димитровград 
започна акцията '‘Месец на чисто
тата”, за която може да се каже, че 
е част от неотдавна представения 
проект “За по-хубав Димитров
град". В нея участва местната об
щност на града, 
предприятие "Комуналац .

Ако искаме обаче градът ни да 
бъде не само чист. но и по-хубав, 
тогава би трябвало час по-скоро 
тази зелена площ, която е една от 
малкото в града, да получи друго 
предназначение, 
обходими много пари. Крайно вре
ме е тя да престане да служи 
паркинг за автобусите на АТП. за 
продажба на разни зърнени про
дукти от камионите в пазарен ден. 
да се махнат подвижните будки, да 
се благоустрои. Идеи има, стига да 
има и желание за това.

За по-хубав Димитровград
лички, руските емигранти са

70-километров до 70 км. Автомобилниятпрокарали
път от Босилеград до Кор- транспорт но този път е скъп 
бевац (село недалеч от Вра- и затуй превозвачите пред- 
ня) през Бесна кобила.

Участъкът на пътя от

както и явното
почитат да не го ползват. 

Верно е, че сме изпаднали 
Корбевац до центъра на село в остра криза, но все пак тря- 
КриваФея(30км)еасфалти- бва да се намери начин, та 
ран отдавна, а останалите 40 този участък да бъде асфал- 
километра от Крива Фея до тиран през тази и идната го- 
Босилеград останаха неас- дина. Например Войската на 
фалтирани до ден-днешен.

Във връзка с това трябва лените работи, а държавата 
да се каже, че Босилеград е да финансира асфалтиране-

за което не са не-
Югославия да завърши зем- като

свързан с вътрешността на то на пътя. 
страната с асфалтен път 
през Власина и Сурдулица, 
който е асфалтиран преди 
двадесетина години. Този

Боян Найденов 
от Ба 

роден в с.
Р/
Барйе

А. Т.

ДО ИЗВОРИЩЕ И НАЗАД

СЕНОКОШКИТЕ ВОДЕНИЦИ
Едната е напълно ва! А наоколо, в полите на гша-ези дни един мой познат вах дали ще успеем да стигнем кривът. Свиваме вдясно към Из- страни.

ме покани да му правя догоре с колата. Излизайки от ворище. И пак воденица. Ходил изсъхнала, някои от клоните и са нината, се белеят безброи без-
компания до Сенокос. Беше сту- селото, срещнахме един сеноко- съм няколко пъти до Изворище, счупени. Другата май все още е листни прекрасни брези. Става
дено и облачно, но все пак взех шанин със стадо от десетина ов- но винаги с автобус и никога не “жива”, но без листа прилича на късно и планината започва да ех-
фотоапарата и тръгнахме с кола- це Малко по-нагоре - още едно, съм забелязал тези воденици. А скелет. Гледам я с окото на фо- ти. Бързаме да се върнем. Близо
та. Беше неделя и след като “клим- 
нахме” през Видлич. пред погледа 
ни като на длан се показа Висок. А 
над Сенокос полите на Стара пла-

ЯЛ
тообектнва и си мисля колко до селото настигнахме овчаря с 
внушително ще изглежда, кога- овцете. И той се прибира, 

другите то се покрие с листа. Колко ли е
малко по-голямо. Овчарят, ко- те са наредени една след друга - 
муто махнахме от колата, любо- едни по-големи, други по-малки, 
питно ни огледа, мислейки си ве- Едните по-запазенн, , После в Димитровград питах
роятно къде ли сме тръгнали по пред разрушаване, някои напъл

но срутени. Всичките от камъни, 
покрити с каменни плочи. Това 
са известните сенокошкп черве
ни плочи, конто “гражданьете” 
откриха преди няколко години, 
украсявайки с тях новопострое
ните си къщи, а преди година и 
нещо със такива бяха ремонти
рани Строшена чешма, каналът 
и Манастирчето. Същите тези 
плочи, от които остана въоду
шевен и известният архитект 
Райко Радович, проектант на 
спортната зала в Димитровград 
и творец на студията, наречена 
“За по-хубав Димитровград”.

Движим се бавно с колата и 
не спираме, тъй като по пътя те
че вода и би било рисковано да 
спираме, защото после може би 
няма да можем да тръгнем. Тук-
там все още има следи от послед
ния сняг. Пътувайки, изброихме

това време. единадесет воденици. стара? Увлечени в разглеждане-
Пътят е хубав, макадам , На мястото, където преди го- То на водениците, отивайки на-

прораснал с трева, тъй като ав- дини се провеждаха тържества- 
манастира, които сега служат като томобили тук едва ли минават, та по повод 7 юли, спряхме. Това чеотлгиппгттипитп 
^егХ1е°„В^РНИКи В ИзаТ0вци освен някой трактор и “военни- беше крайната ни цел. Разгледа-прегазихме пътната бара, изтича- .>> 0 м една ливада, оградена с каменен
ща от сенкрупа на фермата, и до те . Вляво от нас, успоредно те- хме възпоменателната чешма, Зид, “дувар”. Вътре, в ограде- 
Каменица не срещнахме жива ду- че реката-с малко вода. но чиста напихме се със студена вода и ното_ прекрасна гледка: край 
ша. До Сенокос също. и бистра. Подскача от камък на тръгнахме обратно. Сега спира- зида се възвишават два бора а в

По пътя споменах пред моя яа“ък к%го че ли и на нея и е ме ПРИ всяка ««Деница, наднича- далечината . десетина и повече 
приятел за Изворище и прекрас- ^УДено. Сенокошани я наричат ме вътре, ако може - снимам. Ед- големи бели брези, засадени оче-

Воденична река. С пълно право, на от тях е наи-запазена. Доск-

нина се белеха от мартенския сняг. 
Пред нас се виждаше срутилия се 
конак и прекрасните стълбове от

един сенокошанин да ми каже 
знае ли чии са водениците. “Как 
да не зная! Като тръгнеш към 
Изворище най-напред е Динки- 
на, след това Кукудина, Маньи- 
на, Куньина, Инкина, Гурк 
Къцина, Динчина, Стойкйова и 
Дзанина. А оградената ливада с 
Мечкарова”, ми отговори тон.

С приятеля вече сме се дого
ворили - през юни или юли от
ново отиваме там, на Изворище 
- на уикенд, семейно!

и на.

ната природа там, която ми на
помня за Тара - студената и бис- защото слеД малко зърваме и оро от нея е бликала вода. Вижда 
тра рекичка, от която съм пил лъРвата воденица. Воденичното се, че “кречеталото” е ново, 
вода. Той се “хвана на въдицата” й колело отдавна е спряло, във скоро издялкано. Край една от 
и ме помоли да отидем до там. вадата няма воДа. а буката се е водениците растат две огромни 
Съгласих се, макар че се страху- РазпаДнала-Разпада се вече и по- върби, разклонени на всички

видно в определен ред. Има и 
овощни дръвчета. Какво прек
расно място за една планинска 
къщичка.

Но нямаме много време, ста
ва студено - Стара планина е то- А . Ташков

о ШтшШ11 АПРИЛ 1997 г.



• БАСКЕТБОЛ • СТРЕЛБА

Нова дивизия Регионално първенство за• ШАХМАТ

Финали на купата в 
нишки регион

На 29 март т.г. в Белград е проведено засе
дание на баскетболния съюз на Сърбия, на което 
между останалото е разисквано върху създаване
на я1<,виз™ К1АВСКО'ПИРО'ГСКА б-кстбол- на дивизия. В тази нова дивизия ще се състезава 
и баскетболният отбор “Димитровград-П 
шпед , миналогодишен вицешамгшон на II сръб- 

дивизия, група “Изток”. На заседанието са 
присъствали и представители на димитровград
ския отбор. Това те са използвали да връчат пла
нети на баскетболните съюзи на Сърбия и Юго
славия, както и на господата Чович и Ражнятович 
по повод 50 години от баскетболната 
митровград. Плакета

пионери и пионерки
На шести април в Ниш се проведе регионално първенство по 

стрелба с въздушна пушка за пионери и пионерки, на което в 
индивидуалната конкуренция взеха участие и представители 
стрелческия клуб “Граничар”от Димитровград. В класирането за 
пионери Саша Пешев зае 12 място със 106 точки, а като най-добър 
резултат бе със 167 точки. В конкуренция на пионерки Олгица 
Ангелова се класира на последно място поради дефект на пушката. 
В тази конкуренция бе постигнат и югославски рекорд със 184 
точки. В отборното класиране първо място заеха пионерите от 
Пирот и пионерките от Прокупие.

В хотел “Мир”в Звонска баня от 4 до 6 април 
се игра финалната среща за купата по шахмат на 
територията на Нишки регион.

В твърде силната конкуренция на 12 отбора, 
повечето от които са от сръбска дивизия с 
изключение на ШК “Цариброд”, “Локомотива”от 
Ниш, ^“Лужница”от Бабушница и “Катун- 
проект”от Ниш, отборът на “Цариброд”, който 
игра в състав: Петър Гигов, Иван Стоименов, 
Владан Игич, Владица Стоянович, Бора Андрич и 
Бояна Алексора, зае десето място с 11 точки. Най- 
добър беше Иван Стоименов, който спечели 5 и 
половина точки.

За финала се класира “Прогрес”от Пирот с 34

на
анония-

ска

игра в Ди-
югославския баскетбоГГбойша^^пГ^3 

Що се касае до състезанията в новосъздаде- 
дивизия, те ще започнат от трети май, след 
бъде верифициран съставът на същата и

Д. с.

ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА РАДИОКЛУБА ДИМИТ
РОВГРАД

3000 радиовръзки с колеги 

от страната и чужбина

ната 
като
приет календарът на състезанията. точки.

Д.С.

• АТЛЕТИКА
На подготовки в София

Димитровграг^^а" даде "зОО
тази година. ^ ^ специална подложка, която ще бъде използвана

На неотдавнашната среща на Ференц Камаси, 33 ТреНИрОВКИ’ както и по вРеме на традицион- 
треньор на югославския национален отбор, с тре- височини и 
ньорите на атлетичните клубове, е обещана помощ се 
за подготовка на Деянова за тазгодишната купа на ^
Европа в Чехия и балканското

На 3 април тази година се проведе годишно събрание на димит
ровградския клуб на радиолюбителите, на което е приет отчетът 
за работата на клуба през миналата година и финансовият отчет, 
както и програмата за дейностите и финансовият план за нас
тоящата година.

Радиолюбителите оцениха 
миналогодишна дейност на клу
ба като твърде добра. Предста
вителите на клуба са участвали 
на срещата на радиолюбителите 
в Лесковац, както и на традици
онния семинар в Белград. Понас
тоящем в клуба членуват над 40 
радиолюбители, които минала
та година са имали около 3000 
радиовръзки с колегите си от 
страната и чужбина. Обучение
то за радиолюбители, организи
рано през лятото на 1996 
също така е оценено като голям 
успех на клуба.

На събранието бе отчетено, 
че през миналата година клубът е 
изразходвал около 3600 динара.
Интересното е, че през 1996 годи
на Общинската скупщина е отпус
нала от бюджета 7000 динара за 
дейностите на клуба. Използвани 
са само 2250 динара. По този по
вод г-н Драган Колев, предсе
дател на клуба, изтъкна, че ра
диоклубът сигурно е единствена
та организация в общината, която 
не е използвала всичките налични 
парични средства, които й при
надлежат от бюджета.

И тази година, както и ми
налата, клубът ще получи от бю
джета 7000 динара. Средствата 
ще се използват за набавка на 
предавателна антена с по-голям 
обхват и покупка на “ПС” ком
пютър, а също така и за участие 
на състезания в страната и чуж
бина и т. н.

Определени финансови сред
ства ще се подсигурят и от член
ския внос.

В програмата за дейностите 
на клуба през настоящата годи
на между другото е запланувано 
да се организира специално обу
чение за радиолюбители, да се 
учреди секция по обучение на 
“ПС”компютри, да се монтира

стълб, върху който ще се пос
тави така наречена “мулти банд” 
антена и т. н.

Един голям проблем дълго 
време тревожи радиолюбители
те: вълните, които се излъчват 
посредством тяхната радиостан
ция, се преплитат с вълните на 
кабелната система на местната 
телевизия. В клуба предполагат, 
че съществуващата кабелна сис
тема има сериозни технически 
недостатъци, макар че компете
нтните хора от ТВ “Цари- 
брод”отричат това. За да се пре
дотврати преплитането на въл
ните в предстоящия период, клу
бът ще направи всичко възмож
но, обаче същото трябва да важи 
и за представителите на телевиз
ионния център.

Поради споменатия проблем 
някои граждани постоянно тор
мозят радиолюбителите, защо- 
то са убедени, че телевизионите 
смущения са предизвикани от 
вълните, излъчвани от радиок
луба. Тези неща особено вълну
ват младите радиолюбители и 
много от тях сериозно обмислят 
идеята да се откажат от своето 
хоби.

международно състезание по
дължина в Димитровград, намиращо 

и в календара на Югославския атлетически 
съюз през юли месец.

Тамара Стефанова, която също е в София, се 
подготвя за дисциплината тласкане на поле за 
“Олимпийските дни на младите”в Португалия, 
както и за Балканското първенство на младите.

скок на

първенство в Атина. 
Деянова е представена за първенството на Европа 
във Финландия (до 23 години) в дисциплината 400 
метра с препятствия и е кандидат за щафета 4х100м 
на медитеранските игри в Бари. Атлетическият съюз

А. Т.

• ФУТБОЛ
Загуба от по-добър противник
„СЛАТИНА” - „БАЛКАНСКИ” 3:1 (0:0)

година,

Слатина, 6 април 1997 г. Зрители 100. Съдия Играч на мача Лукич - “Слатина”.
Берислав Попович от Зайчар, 8. Голмайстори: Всичко бе решено за 7 минути през второто
Лукич в 53 и 3. Децанович в 55 и 60 минута за полувреме, когато в редовете на “Слатина”бяха 
“Слатина’ и С.Стоянов в 61 мин за “Балкански”, направени две съществени промени - Лукич и Д. 
Жълти картони: Д. Стичич, В. Павлович и М. Децанович. “Бал кански”се представи като твърде 
Стеванович от“Слатина”и П. Костов от “Балкан- добър екип, но противникът бе още по-добър, 
ски” _______________________________________________

Желюша” гази всичко пред себе си95

„РЕАЛ” (ЦЪРНОКЛИЩЕ) - „ЖЕЛЮША” 0:5 (0:0)
Пред около 50 зрители футболистите на “Же- В състава на ”Желюша” играха: Йовичич 7, 

люша”и във втората среща от есенната част на пър- Иванов 7, И.Сгоицев 7, Йосифович 7, Стефанов 8, 
венството в Пиротска общинска дивизия постигнаха Голубов 7, Т.Рангелов 7, Николов 8, С.Сгоицев 8, 
важна победа като гости. В Църноклище срещу от- З.Георгиев 7 и Тодоров 7. Най-добър Николов от 
бора на “Реал”те бяха по-добри през цялото време и "Желюша”. 
имаха възможност да победят с двойно по-висок 
резултат. ________________________

Д.С. Надяваме се, че съществува
щите проблеми скоро ще се ре
шат, защото не бива да се ог
раничава работата на истински
те ентусиасти. Димитровград се 
нуждае от един такъв клуб.

Да си припомним, че по вре
ме на бойните действия в бив
шите югославски републики 
Босна и Херцеговина и Хърват
ска много от бежанците, прис
тигнали в нашето градче, са пол
звали услугите на радиоклуба, за 
да установят контакти със сво
ите близки, роднини и приятели, 
останали в обхванатите от вой
ната райони.

В СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ЮГОКУПАТА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

Босилеградчани изпаднаха в първия кръг
„МЛАДОСТ” - „МОРАВА” 1:5

В рамките на състезанията за Югокупата на тери
торията на Пчински окръг в сряда на 2 април домашния отбор. В началото на второто полувреме 
“Младост” от Босилеград на своя терен, пред около гостите отбелязаха два гола за две минути и 
150 зрители загуби от по-силния и физически по- разпръснаха всички илюзии на домашните фут- 
подготвен футболен отбор “Морава" от Владичин болисти за победа и класиране във втория кръг. Дс- 

Гостите победиха с 5:1, полувреме 0:0. В листата сетина минути по-късно гостите пак отбелязаха два 
на голмайсторите по два пъти се записаха Саша гола за две минути и “обясниха на зрителите, че 
Ристич (в 55 и 57 мин) и Сърджан Пешич (в 68 и 69 домакините ще претъръпят катастрофа, 
мин) а петия гол вкара Деян Янич в 73 мин. Честта След мача футболистите на “Младост не тъгу- 
на домакините бе спасена от Мишо Йойич в 80-та ваха много. Те знаеха силите на гостите които се 

д състезават в Нишка дивизия и заемат 9 място, а
"""домашният отбор само през първото полувреме срещата използваха като проверка пред първия кръг 
бе равен съперник на гостите от Владичин хан. на пролетния полусезон, в който ще се срещнат с 
Когато физически слабо подготвените футболисти Раднички от Враня, 
на “Младост” започнаха да губят сили, гостуващият

отбор превзе играта и започна да обсажда вратата на

хан.

Б. Димитров

Пет години без

ИВАН ИВАНОВ
(13 април 1992 -13 април 1997)

Времето минава, мъката ни остава.
Опечалени:
съпруга Нада, синове Димитър и Асен със 
семействата си

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

Слаба игра на босилеградския отбор
„РАДНИЧКИ” (ВРАНЯ): „МЛАДОСТ (БОСИЛЕГРАД) 2:1 (1:0)

_ „ полусезон от фут- и капитанът на отбора Блажо Воиноаич е недо-
В първият кръг р н™ата ^футболна ди- волен от поведението и играта на някои от съиг-

като гост от рачите си. “Без физическа кондиция няма игра и фи
зически неподготвен футболист повече пречи на своя 
отбор, отколкото допринася за играта”, подчерта

На 19 април 1997 година се навършава ПО
ЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия обичан и 
непрежалим съпруг, баща и брат .

АСЕН ГЕОРГИЕВ
учител от Вълковия, Димитровградско
Поменът ще се извърши на гробищата в гр. 
Кладо во.
Опечалени:
семейства Георгиеви (Кладово),

ЦНиш) и Ставреви (Пирот)

болното първенство 
визия, “Младост” от Босилеград загуби 
футболистите на “Раднички” от Враня с 1:2.

Треньорът Георги Георгиев подчерта, че не го 
тревожи толкова загубата в първия кръг, колкото то 
поведението на отделни футболисти. Още повече, че 
става дума за млади футболисти, които тъкмо сега 
трябва да се доказват. С такова поведение и отно- 
шение към футболната игра и задълженията си те ще 
загубят мястото си в единадесеторката на отбора.

във

Голмайстор за босилеградския отбор бе Б. Вои- 
нович. В следващия мач босилеградските футболис
ти ще гостуват на футболния отбор “Алакинци” от Николови

м. я.

&11 АПРИЛ 1997 г.гШш^Ш
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ПИСМО ДО МИЯЛКА 

РАСНИЧКОГА
в го псшил да сс минем да мрижам рабуише ш иедно м 

друго. Млого бреме мини, за млого работс арати, млого пцу- 
ваньс и бамите пекари, па си река: „Г,ре Минно, одъртел си, 
им апел си, а тик що заканиш абър си нс.мию, кока не сп им 
нищо ка.шл, кво су намислили, това си прие, защо тъгаи си 
арчиш думс и ядуйеш за чуждо работс? .

Мислео си йоще: я ли съм пай-инат, та съм сс зашзл да 
испраям криво Д/тнс. Ево Миялко РъсничПи у пиротску „Сло- 
бод/ даже ру/ю, сигурно и юему йс дотегнуло оди 
завъркаванцийс и д/гънкаюе по телевон на главниятога у вес- 
никат защо йс пущил туя онуя щуротшо, а не сс питаю защо 
су праили щуротийсто. Бео рошил да му пишем писмо ида ги. 
питам за съвет да дидзам ли и я руйс от туя ветър-работу.

И додс.ка да сс натъкмим, свс тия дни Миялко пак сс яви у 
„Слобод/. Значи, нсйс върльил перото, па тека Повлия, ссдо и 
му штиса писмо:

„Здрасти, бас Миялко,
Од(1вно сс стсдзам да ти пишем, ама свс одлагам, >из знам 

кико да започнем. Знам, ти си йербаплия, не сс предаваш теТш 
тека, ама дълго време сс изгуби негде, никакъв абер от тебе. 
Аа знайеш, некня кига видо дека пак си излезал у „ Слободу, 
оно ми некико домило оти и я вече бсо рошил да ударим 
последъю рабуш, па да идем у майчину и да се ватим е нещо 
да чъчкам. Съга ми олъкну.

Сакам да те питам йои/у нещо: имаш ли притисак кико 
по-рапо и кико га подносиш. Твоята община посиньс, 
йс цървена, па кико изгледа съга животът през синя очила. Има 
ли нещо од оная обеТшваюа що даваше на митинзите? Ис- 
плати ли се о>юва оденье по улиците, от онова нсашнъс, 
свирканьс и оканъс?

Че те молим, побратиме, да ми ишрнеш за свс що стайе 
при вас, опш млого че ми помогне да проверим дегли съм на 
прав пут или съм забраздил по криви путища?".

Тия дни пощарат ме среше и ми рече: „Минчо, имаш 
писмо?'.

Мене ми заигра нещо у груди, тека ми играеше кига доби 
първо писмо кико войник.

Миялко ми шииеше:

МОЛЯБЕЗДОКШИЕ а моята

ДАНО НЕНачалник на учители, 

а не на ученици
му

ТРЪГНЕ
РАБОТАТА...Стрелъц, едно от най-голе- 

мите села в Бабушнишка общи
на, преди няколко десетилетия 
беше известно е учителя си 
Славко Лав. Той е роден в това 
село и дълги години е учител- 
ствувал в него. на училището бе
ше залепил афиш със следната 
“мъдрост”: “Сегьак кец и не га]и 
свилену бубу, пчелу и детелину, 
та] млати празну сламу”.

През първите следвоенни го
дини за началник на просветата в 
тогавашната Лужнишка околия 
беше назначен партизанин е че
тири класа образование. Един 
ден началникът посетил учи
лището в Стрелец и присъствал 
в час на учителя Славко Лав. 
Учителят решил да използва слу
чая, за да скрои номер на негра

мотния началник. Преподал ур
ока, след това го повторил заедно 
е учениците си накрая казал: “А 
сега давам думата на началника 
да ви пита и да провери колко 
знаете!”

Един собственик на 
“Погребални услуги” в 
Димитровград получил 
решение за данъка, но 
нямал достатъчно пари 
да го плати. Затова 
отишъл при начал
ниците в данъчното е 
молба да му се отложи 
плащането на данъка.

- Кога ще платиш? - 
питат го в данъчното.

- А бе ще платя, 
сигурно ще платя! Дано 
тръгне работата през 
пролетта!

„Здраво, побратиме Минчо,
Дирну ме тво)е писмо због тво/с интересуванзс за мене. }а 

знаш, иапин бсо „меглко" на прии/удан одмор, /едно по сво/у 
желу, а друго по желу Ш1 пуривелнигуи. Елем свс мину и Л1сн 
сво, опет тука.

Што се тиче притисак ...имам крвни притисак. За те]а 
годипс щто бра }адови за друствсне работс, даже ми се и 
никакви лскови не помиги/у: иде от сто до двеста. Чекам и 
страву]см ка че ме друсне. Със онова одеюе и викате искара 
вене. на ноТ/е и жиле на грло.

А за то ще смо помодрели - ич

Началникът се зачервил като 
печен рак, понеже нищо не ра
збирал от учителската работа, но 
сравнително бързо се избавил от 
неудобното положение. Казал:

- Аз съм началник на учите
лите, а не на учениците и няма 
защо да питам децата!

Лав се усмихнал и про
мърморил: “Избяга ми, синдра- 
кът!”

немо] да мислиш. Пак смо 
си напи. Нали зна/еш: комунИСТИ, соци/алИСТИ... ИСТИ! Съг 
кажу ДЕМОКРАТЕ! Пшпу/ем, а они току: това Ми/сслко значи 
„демос" - народ и „кратес" - сила, демек „народна сила". ]а 
знам: чим шике „народна" - значи народ има да тегли. Тако/ си 
}е откра) време. било. Па нещо гледеш и ту/а странску реч и 
некико ми изгледа тека: ДЕМОК - РАТЕ: Значи, народ че. живи 
на рате. Или ДЕЛ10 - КРАТЕ! Значи, пак че крате. народ. И да 
зна/еш почеше да крате по предузеТш, по установе, по свс 
организаци/е. „Много сте. - треба да остане половин!" И крате 
ли крате!

Питаш ме. кико живот изгледа кроз модра очила. Свс 
Минчо, помодрело. ]а не знам от што, дали /е од студат, ама 
сви ми некико модро, модри луди, модра предузеТш, модре. 
установе. Народ поче да орати: „Буди добар - да не будеш 
модир!" ]и то) зна/ем /ош кига буците ми грабнуше у Ръсничко 
нирубивити овъп. Тад деди ми рече дека не съм отварал очи и 
добре ме наложи с овчарскуту то/агу.

Питат има ли нещо од обсТмюа. Има - /ош обеТшнш. Свс 
нова и нова. Она/а апарата - позаборавише.

За одеюе и окаюе по улице - добимо проширеюе на вене. 
Надамо се да доби/емо прошарена права и по-комотан живот, 
а сте кво добисмо. А ти побратиме, држ се, не се дава}! А}д у 
здравл>е!

Й. Миланов
А. Т.

АСЕН
„МАРСИАНЦИ“
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