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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |
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ПЪРВАТА КОЛОНКА

ЕЗИКЪТ
В ОБУЧЕ
НИЕТО
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овече от двадесет го
дини българското на
ционално малцинство
в Сърбия и Югославия е из
правено пред дилемата на
кой език да се провежда
обучението в училищата ни.
Конституциите на Сърбия и
Югославия гарантират пра
вото на малцинствата да се
учат на майчиния си език.
Законите за основното и
средното образование до
пускат обучението в мал
цинствените училища освен
на майчиния език, да бъде и
двуезично - на езика на мал
цинството и на сръбски ез
ик. Съществува и вариант,
според който то може да се
провежда на сръбски език,
а езикът на малцинството
да се изучава като отделен
предмет с определен фонд
от часове.
В нашите училища с го
дини се прилага третата оп
ция, с някои примеси от вто
рата. Към нея се насочват
главно самите родители,
преследвайки на първо мяс
то някои прагматични инте
реси. Но не е малък и броят
на онези, които не са съгла
сни с такова решение и на
блягат на първата или вто
рата възможност, наблюда
вайки този проблем от по
вече аспекти - образовател
но-възпитателни, политически, национални, външно
политически и други.
Някои външни фактори
взимат майчиния език и
други проблеми около упо
требата му като аргументи
за кампания срещу Югосла
вия, като я обвиняват за не
зачитане на малцинствени
те ни права. Така се идва до
абсурдна ситуация: нашето
малцинство да създава про
блеми на държавата, не из
ползвайки правата си, кои
то тя му гарантира.
Нашето малцинство са
мо създаде дилемите и раз
ногласията по въпроса за
езика в обучението и то са
мото трябва и да ги решава.
А това може да стане само
чрез сериозно и задълбоче
но разискване, което да до
веде до възможно най-ши
рок консенсус. Може би найподходящата форма за това
е една кръгла маса, около
която биха се събрали найкомпетентните и най-влия
телните представители на
малцинството.
Венко Димитро»
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ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ОПРЕДЕЛИ СПЕЦИАЛ
НИ УСЛОВИЯ ЗА КУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМБАЙНИ И ТРАКТОРИ
СРЕЩУ
СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПРОДУКЦИЯ

щшш
■

Шш ■

1.

щ| гсс+ъилъи,

Великден и
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НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ
НА "БРАТСТВО", "МОСТ" И "ДРУГАРЧЕ

НА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА
НА СЪРБИЯ

ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАХА
СТРОИТЕЛНИТЕ ЗАКОНИ
• Създадена е възможност за легализация на незаконните
обекти • Държавните строителни площи може да се ползват
само със съгласието на републиканското правителство •
Комуналните деЙностиса дефинирани като деЙностиот общ
интерес

• НаЙ-търсеният трактор „ИМТ” може да се купи срещу
На второто заседание в рам за легализация на незаконните
33,5 тона пшеница или 42,2 тона царевица, или 6 тона свинско ките на пролетната сесия на На обекти и особено на построени
месо (живо тегло), или 20,3 тона ябълки в срок от три години родната скупщина на Република те без позволение къщи, понеже
• Сделките за натурален обмен се сключват до 1 юли т. г. • Сърбия депутатите между дру 90 на сто от незаконните обекти
По този начин може да се купят 58 вида селскостопански гото галсуваха пакет строителни са жилищни постройки. С прила
закони, като по такъв начин тази гането на закона общините по
машини и съоръжения
област е уредена докрай в съг лучават възможност да осигурят
Правителството на Републи- готови пари, а останалата част - ласие с конституционните нор допълнителни средства за бю
ка Сърбия прие на 18 април с продукция), купувачите трябва ми. Гласуван е и закон за съдеб джетите си.
уредба за купуване на селскос- да внесат паричните суми в Ре- ните такси и закон за правосъдВ измененията към Закона
топански машини и съоръжения публиканската дирекция за рез- ния изпит.
^
за строителните площи в държа
при специални условия, за да се ервите през тази година, а осВъз основа на приетия закон вна собственост е записано, че
извърши ускорено възоб новява- таналата част да платят с про- за специалните условия за изда тези площи може да се използ
не на селскостопанската механи- дукция през тази и следващата ване на строително (употребно) ват само със съгласието на пра
зация с помощта на натурален година на четири пъти. Ако ку- позволение всички обекти, ко вителството на Сърбия. Това съ
обмен. Въз основа на уредбата пуват по такъв начин например ито са построени или реконстру гласие се иска посредством Ре
селскостопанските комбинати, споменатия трактор “ИМТ , ирани до 4 ноември 1995 година, публиканската дирекция за иму
земеделските кооперации и сел- селскостопанските производи- ще може да се легализират док- ществото на Република Сърбия.
скостопанските производители тели трябва да внесат в Дирек- олкото изпълняват градоустро Доколкото правителството не се
йствените условия. Строително изкаже по искането в срок от 30
то позволение за такива обекти дни, счита се, че съгласието е даще се издава след като компе- дено.
На сесията е гласуван нов за
тентен орган ги регистрира и
изучи състоянието им. За обек кон за комуналните дейности, в
тите, които изпълняват градоус който тези дейности са дефини
тройствените условия, най-нап рани като дейности от общ ин
ред ще се издава градоустройст терес. Това са следните дейнос
вено позволение, а след това въз ти: водоснабдяване,пречистване
основа на него ще се издава и и отвеждане на дъждовни и от
строително позволение. Обаче падъчни води, производство и
за окончателната легализация снабдяване с пара и топла вода,
на обекта собственикът му тря превоз на пътници в градския
бва да представи в общината не транспорт, поддържане на чис
обходимата техническа доку тотата в градовете и останалите
ментация, доказателства за соб селища в общината, уреждане и
ствеността и таксите, които се поддържане на паркове, изграж
плащат за уреждане на строи дане на улици и пътища, поддър
телните площи. Доколкото об жане на депонии и поддържане
ще могат да купят комбайни, цията 4000 динара (десет на сто) ектът е построен там, където не на гробища и погребване на по
трактори и други машини и съо- през 1997 и да предадат на че съществуват градоустройствени койници. Законът категорично
ръжения по три начина: с готови тири пъти през 1997 и 1998 го условия, за него може да се по налага с водоснабдяването, про
пари, 10 или 20 на сто с готови дина 35 тона пшеница и т. н.
изводството и снабдяването с па
Продажбата на селскосто лучи временно позволение, раз ра и топла вода, пречистването и
пари и 90 или 80 процента с про
бира се, ако изпълнява услови
дукция и изцяло със селскосто пански машини и съоръжения ята от аспект на сигурността, отвеждането на дъждовни и от
пански произведения (кредит за ще се реализира посредством Ре стабилността и хигиенично-са падъчни води и градския превоз
три години). По този начин може публиканската дирекция за рез нитарната защита.
да се занимават явни предпри
да се купят 58 вида селскосто ервите, както и посредством
Говорейки за ефектите от за ятия. Останалите комунални
пански машини и съоръжения. упълномощените от дирекцията кона, министърът на строител дейцости общината може да даде
Сделките за купуване чрез нату предприятия, земеделски кооп ството Бранислав Ивкович обяс на частни фирми.
рален обмен ще се сключват до ерации и други правни лица.
ни, че е създадена възможност
1 юли т. г.
В уредбата на републиканск
ото правителство са определени
ЮГОСЛАВСКИЯТ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОБМЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
и паритетите, които ще се прилагат в натуралния обмен. Напри
мер купувачът на най-търсения
трактор “ИМТ” трябва да пре
даде 33,5 тона пшеница или 42,2
“Югославският външнотърговски обмен през първото тримесечие на 1996 година. Над 51
тона царевица, или 6 тона свин
през първото тримесечие на годината се харак- процента от целокупния югославски експорт са
ско месо (живо тегло), или 20,3
теризира с увеличен износ и с намален тър- реализирани в страните, намиращи се в така
тона ябълки, или 26,8 тона сли
говски дефицит с развитите страни” - заяви тези наречения “преходен период (транзиция). Увеви, или 4 тона живо тегло прадни пред ТАН10Г Светозар Красин, секретар на личението на износа в тези страни обаче е много
сета или 22,9 тона грозде. Ако го
отбора
за стопанско сътрудничество със света по-малко - 21,4 на сто.
купува с готови пари, купувачът
на Стопанската камара на СР Югославия.
трябва да го заплати 38 885 ди
Втората съществена характеристика на
Според думите на Красин югославските
нара. Един комбайн 135 Ц струва
предприятия са продали на световните пазари югославския външнотърговски обмен в пери136 350 динара, но може да се
стоки
на
обща
стойност
454
милиона
долара.
В
ода
януари - март е намаленият внос на стоки от
купи и срещу 118 тона пшеница
сравнение със същия период на миналата го- развитите страни. Стойността на целокупния
или 148,7 тона царевица, или
дина износът е увеличен с 37,9 на сто. Стой- югославски внос в споменатия период е 947 мил
112,4 тона картофи, или 70,8 тоността на стоките, които са продадени на паз- иона долара (увеличение от 25 процента),
на ябълки, или 9,4 тона живо тег
арите в развитите страни, е достигнала 202 мил- докато стойността на стоките, внесени от развило телета или 84,2 тона мляко.
иона долара и е с 66,5 процента по-голяма от тите страни е 452 милиона долара. Вносът от
Доколкото решат да купят
стойността на продадените стоки в тези страни тези страни е увеличен само с 11,8 на сто.
селскостопанска машина по втос
го
с
рия начин (Ю или 20 на

Увеличен износ в развитите страни

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ - САДАКО ОГАТА

ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ
НА БЕЖАНЦИТЕ В ДОМОВЕТЕ ИМ
СР Югославия оката безмерна материална и морална подкрепа па стотици хиляди бежанци от
териториите, които бяха обхванати от гражданската война - единодушно констатираха тилошеи •
Огата
След срещата си е предсе
Председателят на Рспубли- ромпо бреме и оказа безмерна
ка Сърбия Слободаи Милоше- материална и морална подкре- дателя на Сърбия г-жа Огата
вич прие на 17 април в Белград па на стотици хиляди бежанци заяви пред журналистите, че е
висшия комисар при ООН за о г териториите, които бяха об- доволна от разговора, “Пред
бежанцнте Садако Огата. В хванати от гражданската вой- седателят Милошевич и този
разговора е обсъдена реализа- па, създавайки им условия за път потвз.рди, че се застъпва
цията на програмата за помощ нормален живот - единодушно за последователна реализация
на бежанците в СР Югославия констатираха Милошевич и па Дсйтъиското споразумение
и създаването на необходими- Огата. Според тяхната оценка и ще окаже пълна подкрепа па
те условия за връщане на бе- и Висшият комисариат на Обс- УНХЦР в стремежа му да на
жанцитс в домовете им. През динените нации за бежанците, мери най-добрите решения за
тази година трябва да бъде на- начело е госпожа Садако Ога- бежанците и разселените ли
правен прелом в разрешаване- та, е дал голям принос в реша ца” - изтъкна висшият комисар
ването на този остър хумани- па ООН за бежанците.
то на проблема.
СР Югославия понесе ог- гарсн проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ СТОПАНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 22 СТРАНИ

СР ЮГОСЛАВИЯ Е ОТВОРЕНА ЗА
СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СЪС СВЕТА
Слободан Милошевич подчерта
голямото значение на междуна
родното стопанско сътрудни
чество и на деловтне връзки
между партньори от нашата
страна и чужбина
В миналата събота председа
телят на Република Сърбия Сло
бодан Милошевич прие в Бел
град делегация на участниците в
голямата международна среща,
която бе организирана от Сто
панската камара на Югославия
на темата: “Международното
стопанско сътрудничество и ро
лята на стопанските камари в не
го”. В делегацията, оглавена от
председателя на югославската
стопанска асоциация д-р Михайло Мнлоевич, бяха видни пред
ставители на стопанските камари от Австрия, Беларус, Белгия,
Бълтария, Чехия, Германия,
Гърция, Унгария, Индия, Македония Молдова Полша Румъши Русия, Словакия, Словения,
Испания Швейцария Турция
Великобритания и Съединените
американски щати.
Приветствайки гостите, председателят Милошевич подчерта голямото значение на между
народното стопанско сътрудни
чество и на деловите връзки
между партньори от нашата
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Милошевич със стопанските представители

_
с __
стРана “ чужбина. 'СР Югославия е отворена за стопанско сътрудничество със света и това е
нейното голямо предимство ,
изтъкна председателят на Сърбия и ^ застъпи 33 създаване на
възможно по-благоприятни условия за сключване на сделки и
за премахване на съществуваЩите баРиеРи и ограничения,
Необходими са митнически и
други облекчения, с които да се
повиши интензитетът на търговията и да се насърчи утвърж-

даването на икономическите интеграционни процеси.
На приема присъстваха и
председателят на Народната
скупщина на Сърбия Драган Томич, председателят на републцканското правителство Мирко
Марянович, подпредседателят
на съюзното правителство Никола Шаинович и други видни
представители на политическия
и стопански живот в нашата
страна,

СЛЕД УБЕДИТЕЛНАТА ПОБЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕ
МОКРАТИЧНИ СИЛИ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПАРЛАМЕН
ТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

ИВАН КОСТОВ Е
НАЙ-СЕРИОЗНИЯТ
ПРЕТЕНДЕНТ ЗА
ПРЕМИЕРСКИЯ ПОСТ
• На изборите участваха 4448 кандидата от 35 партии и коалиции
• В новия б ългарски парламент ОДС спечели 137 от общо 240
места • Катастрофално поражение на социалистите: само 55 места
• Новото б ългарско правителство ще бъде сформирано към сре
дата на май
Обединените демократични
сили (ОДС) осъществиха катсгорична победа на предсрочните
парламентарни избори в Б ългария, които бяха проведени на 19
април по пропорционалната из
бирателна система, В Тридесет и
осмото обикнонено Народно съ
брание тона опо зиционно обеди
нение успя да спечели 137 от общо 240 места. Убедителното
мнозинство в парламента дава
възможност на ОДС да сформи
ра свое правителство и безпре
пятствено да управлява страната
поне в началото на мандата си.
На априлските извънредни
парламентарни избори в Бълга
рия участваха 4448 кандидата от
35 партии и коалиции, но само
пет партии и коалиции изпълни
ха условието за 4 на сто от гла
Иван Костов
совете и си осигуриха депутат
ски места. Управляващата досе
“В политическата практика е
га Българска социалистическа нещо съвсем обичайно лидерът
партия (БСП) претърпя катас на най-голямата политическа си
трофално поражение - само 55 ла в страната да оглави прави
депутата са от нейната листа. телството”.
Изборната загуба на социалис
Макар че Обединените демо
тите обаче не е политическа из кратични сили имат убедително
ненада, понеже по времето на тя мнозинство в парламента, Иван
хното управление България Костов заяви, че е готов да за
претърпя стопански крах и беше почне преговори с останалите
допусната годишна хиперннфла- парламентарни партии, за да
ция от 2000 на сто. Депресирани осигури максимална политичес
и недоволни от тежкото иконо ка подкрепа на икономическите
мическо и социално положение, рефорьш и борбата против пре
българските избиратели не уча стъпността.
стваха масово на изборите. Пред
Председателят на временно
избирателните урни на 12 600 из то българско правителство Сте
бирателни пункта се озоваха фан Софиянски прекъсна спеку
само 55 на сто от общо 6,2 мили лациите във връзка с евентуал
она пълнолетни граждани в ното му кандидатиране за пре
страната.
миер на България и категорично
Лидерът на ОДС Иван Кос заяви, че след назначаването на
тов (47) е най-сериозният пре нов министър-председател на
тендент за премиерския пост - страната и избирането на прапреценяват политическите наб вителство, отново ще заеме ста
людатели в София. Тяхната пре рата си длъжност - кмет на Со
ценка е подкрепена най-вече от фия.
следното изявление на българ
Поради Великденските праз
ския президент Петър Стоянов, ници парламентът ще избере и
дадено след убедителната избор утвърди ново българско прави
на победа на ОДС:
телство към средата на месец
май.

МИЛОШЕВИЧ И КЛАЙН ВОДИХА РАЗГОВОР ЗА ИЗБО- УНТАЕС СЪОБЩИ НЕОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗБОРИТЕ В СБО
РИТЕ В СБО

Високо демократично
съзнание
От преходното управление на ООН в областта се очаква и понататък да осъществява мандата си в пълно съгласие с Ердутското
споразумение
Председателят на Република
Сърбия Слободан Милошевич
прие във вторник в Белград администратора на ООН за Сремско-баранската област Жак Клайн. Международният администратор на областта информира
председателя на Сърбия за изборите в СБО.
В разговора е констатирано,
че напук на многобройните
пречки гражданите от Сремскобаранската област проявиха ви
соко демократично съзнание, с
гласовете си осигуриха избиране
на легитимни органи и твърдо
решиха да се изборят по демократичен начин за равноправие,

о

свобода и трайно съществуване
на тази територия. СР Югославия даде голям принос в създаването на условия за последовател на и цялостна реализация на
Ердутското споразумение, подкрепяйки непрекъснато стаб илизирането на обстановката в
Сремско-баранската област.
От преходното управление
на ООН в областта се очаква и
по-нататък да осъществява мандата си в пълно съгласие с Ердутското споразумение,
В разговора участва и мин
истърът на външните работи на
СР Югославия Милан Милутинович.

Сръбска власт в 10 общини и Бели манастир
В градския съвет на Вуковар Самостоятелната демократична сръбска партия има 12, а хърватските
партии 14 места
Към края на миналата седмица представители на
временната администрация на ООН за Сремско-барайска област съобщиха неофициалните резултати
на местните избори в областта, които бяха проведени
от 13 до 15 април т. г. Според тези резултати Самостоятелната демократична сръбска партия (СДСС) е
постигнала победа в град Бели манастир и още в 10
общини, докато хърватските партии са победили в
градовете Илок и Вуковар и още в 15 общини в обла стта. а
я
УНТАЕС не съобщи изборните резултати в общината Нущар и местата Клиса и Сарваш. В официалното съобщение на временното международно
управление не е посочен броят на избирателите, които са били записани в избирателните списъци, нито е
посочен броят на пълнолетните граждани, които са
участвали на изборите. Споменат е само броят на
действителните бюлетини - 126 533. От този брой 70
292 бюлетини са изброени в областта, а 56 241 бюлетини са евидентирани в други краища на Хърватска,
където са гласували хърватските бежанци от Сремско-баранската област.
Първите анализи показват, че най-интересна е
ситуацията в град Вуковар, където сръбската партия
спечели 47 процента от гласовете на избирателите и
12 места в градския съвет. Макар че хърватските
25 АПРИЛ 1997 Г.

партии поотделно постигнаха много по-слаби резултати от СДСС, те ще имат общо 14 места в градското
събрание.
В съобщението на УНТАЕС се изтъква, че аз
борите са преминали без инциденти, а всички участвали граждани са проявили максимална решителност
да използват демократичното си право на гласуване,
На пресконференция в Международния пресцентър в Белград председателят на Изпълнителния съвет на Сремско'баранска област Воислав Станимирович заяви, че администраторът на ООН за областта Жак Клайн е направил голяма грешка, когато е
позволил на хърватските власти да организират нзборите.”Въз основа на Ердутското споразумение и
други международни документи Клайн имаше всички
правомощия да организира изборите в областта, но
той предостави тази работа на хърватските власти” заяви Станимирович. Сърбският лидер изказа съмнение отнеоно броя на хърватските бежанци от СБО,
които са гласували в местата, в които живеят сега.
“Поради пропуските в организацията на изборите
и общата ситуация в Хърватска, Самостоятелната
демократична сръбска партия ще настоява военната
мисия на ООН в областта да бъде продължена до 15
януари 1998 година” - каза Воислав Станимирович.
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АНИЕТО НА управителния съвет на ре ИВАН МАРКОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД
СТОПАНСКА КАМАРА В НИШ

гионалната

СТОПАНСКОТО
ПОЛОЖЕНИЕ Е ТВЪРДЕ
СЕРИОЗНО
Актуалните

ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКОТО
МАЛЦИНСТВО СА ГАРАНТИРАНИ И СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВАТ

На 18 април т^г. в Димитровград се проведе среща между представители на Министерството за локална
самоуправа, Социалистическата партия на Сърбия, Югославската левица и общинското ръководство
главна тема на съсгоял^тосе тези пни^ Началото ™
година бяха Повод за среща са изявленията на представителя на Република България пред Комисията за човешки
на Регионалната стопанска камаравНиш*""“ “ управителния съвет в^СР^Ог*1
отнасяи^и се Д° осъществяването на националните права на българското малцинство
вота МаДоков»н’.К,?ИТО ПОСОЧИ п0ДпРеД«дателят на камарата м-р ЖиНа срещата е разисквано и за лящи се към българското мал- ществени реформи, програма за
в
единството на левицата и нейната цинство, говори достатъчно, ма- духовно и материално възобноработа досега и по-нататъшното кар че нито СПС, нито ЮЛ не вяване на обществото. В тази
от стопан- духовно и материално развитие на делят хората нито по национал програма особено внимание се
ството през февруари месец надвишиха
общината като програмна ориен на, нито по някоя друга принад- отделя на осъществяването и зав тация на левите сили.
страната. По този въпрос усилено се работи и решението се търси в
Говорейки пред журналисти
мултилатералиата компенсация”, заяви м-р Момир Павличевич РПОд- те след срещата, председателят
соваДтаДпо™тН„кз^ОПаНСКаТа КаМВра На
че финан на Общинската скупщина в Ди
совата политика е толкова рестриктивна, че се чувстват дори нега- митровград Никола Стоянов из
тив^ните й последици. Радва само това, че инфлацията е по-малка от три тъкна:
“Непосредствен повод за та
____По мнението на всички участници в разискванията най-лошото е зи среща е изявлението на пред
това, че отново владее сивата икономика. Причина за това са големите
?п^пИЯ' високите банкови лихви, взаимните задължения на стопанските ставителя на България в Коми
тета за човешки права при ООН.
предприятия, двойните цени на материалите и суровините и т.н
МомиР Павличевич говори и за Закона за приватизацията и Официален представител на
д рта, че е необходимо предприятията да обмислят и реализират СРЮ е дал тогава отговор на из
сооствени програми за преустройство. От приватизацията се очаква да казаните лъжи, съответно оцен
донесе положителни промени и да обезпечи по-висок стандарт на насе ките за застрашеността на мал
лението, но това не може да се постигне, ако не работим по-усилено. цинството. Считам, че най-добра
Удрил е последният час стопанството да се избави чрез радикални негация на тези неистини е ис
мероприятия.
тинският живот на територията
За нови член на управителния съвет на Стопанската камара на на общината, както и всичко
Югославия е избран д-р Воислав Митич, генерален директор на ЕИ. онова, което се случва във връз
Заседанието приключи с надеждата, че стопанските камари в бъдеще ка с осъществяване правата на
Иван Маркович с общинското ръководство
ще имат по-голямо влияние върху стопанските процеси в страната.
малцинството на територията на
общината. Аз имам точни све
м. Ст.
дения за това как представители
на малцинството са представени
ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСА ЗА МАЙ и застъпени в държавните орга
ни, в органите на локалната са
ЧИНИЯ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА
моуправа, образователните уч
- За общинското ръководство изобщо не представява ин
реждения, културата, локалното
терес онова, което се случва в ГИД. Общинското ръководство
информиране и т. н. Всички тези
се застъпва за работа и развитие, защото ГИД представлява
факти най-добре говорят за ис
основа за развитието на общината, изтъкна Никола Стоянов на
тинското състояние, когато ста
срещата с Иван Маркович по повод събитията в ГИД. Той също
ва дума за осъществяване пра
така подчерта, че общинското ръководство строго набляга на
Тъй като обучението в основните училища на българското малцин- вата на малцинстото. Имайки
това конфликтите да се разрешават в самата фирма в рамките
стов все още не съответствува на законните норми - в закона се посочва предвид всичко това, на срещата
на законните предписания, чрез договор в интерес на фирмата.
едно, а на практика е друго - Общинският отбор на СПС в Босилеград е договорено, че тези неоспориЗатова Стоянов предложи да се организира среща на общинск
твърдо реши да сложи точка на този дълго време актуален въпрос. За ми факти трябва по-широко да
ото ръководство, ръководството на фирмата и стачния ко
разрешаването му е формирана работната група в състав: Симеон Рли- бъдат афирмирани “не в смисъл
митет,
за да се намери компромисно решение. “Скупщината
горов, завеждащ отдела за обществените дейности към Общинската да доказваме колко ние, като
поддържа всяко легитимно избрано ръководство - “заяви Сто
скупщина, Тоше Александров, директор на Основното училище, Гоне малцинство, сме представени в
янов - и общината няма причина да прави квачки, които да
Глигоров, директор на Гимназията, Александър Александров, дирек отделни органи и институции, но
водят към дестабилизация на било коя фирма .
тор на Детската градина, Сотир Сотиров, председател на Общинската да кажем истината заради нас са
скупщина, Вене Велинов, председател на Общинския отбор на СПС, мите и югославската обществе
Владимир Стоименов, съветник и учител в босилеградското основно ност изобщо”.
лежност. Наш отговор на изне щитата на правата на работни
училище и Ранко Каранфилов, преподавател по български език, сега
Иван Маркович, член на Ди сените неистини е, че в Димит ците, социалната, детска, здрав
пенсионер.
Групата пое задължението всестранно да изучи досегашния начин рекцията на ЮЛ и представител ровградска община се осъщест на защита и образование. И, раз
на обучението, да предложи промени в използвания досега двуезичен на Министерството за локална вява абсолютна равноправност бира се, против злото номер
модел в обучението в основните училища и да даде подходящи пред самоуправа, подчерта, че ЮЛ и на всички граждани и народно едно, а това е криминалността ложения за застъпеността на майчиния език в обучението в Гимназията СПС са получили на изборите сти във всички области в унисон без оглед на това, кои е носител
пълното доверие на граждание и с Конституцията и законите.
на криминалните действия и
и Детската градина.
На 19 април групата проведе заседание и след дълги разисквания приемат това доверие като залог
Вторият въпрос, по който е постъпки.
за
отговорно
провеждане
на
ло
констатира, че сегашният начин на обучение и застъпеност на българ
На срещата, освен Иван
разисвано на срещата, е единст
ския език не само че не съответствуват на правата на българското калната самоуправа. Една от об вото на левите сили в страната, Маркович и Никола Стоянов,
малцинство, но фактически този вид обучение все още законно не е ществените работи на локална което в момента е неспоримо на присъстваха Божа Петрович,
верифициран. Поради това групата е на мнение, че двата езика трябва та самоуправа е и осъществява всички равнища. Затова пред член на Главния одбор на СПС
да бъдат наравно застъпени във образователно-възпитателния процес, не равноправието на гражданите стоящите републикански избо от Пирот, Петар Йончин от ЮЛ,
а до края на този месец въпросът да бъде обсъден и от колективите на във всички видове и на всички ри, според Маркович, са шанс ле Драган Колев, председател на
трите образователно-възпитателни ведомства. В началото на май гру нива. Ние си уточнихме, че Ди вите сили да спечелят доверието ОО на СПС в Димитровград, Зо
пата ще обобщи мненията и предложенията им и в съдействие с Прос- митровград е среда, където това на гражданите така, както е спе ран Геров, председател на ИО на
ветното министерство, Главния отбор на СПС и други компетентни равноправие представлява при челено на съюзно равнище. А на Скупщината и Иван Янков, сек
институции ще изготви приемливо решение за застъпеността на май мер и за други среди, дори и в тези избори СПС и ЮЛ ще из ретар на скупщината, както и
чиния език в обучението, за което окончателната дума трябва да има света. Самият факт, че от 33 от- лязат с подготвена цялостна Иван Марков, директор на ГИД.
Общинската скупщина на майската си сесия.
борника в Скупщината 32 са чис- програма на икономически и обА.Т.
М. Я.

Подкрепа на легалните
органи в ГИД

За равноправие на българския
и сръбския език в обучението

ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА СПС В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД ДАДОХА СЪОБЩЕНИЕ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕД КОМИСИЯТА НА ООН В ЖЕНЕВА

На българското малцинство в Сърбия дотегнаха фалшификатите
„Не приемаме изявленията на официалните прсдставители на България, които в международните тела
фалшифицират положението на българското малцинство в Сърбия и Югославия. Още повече, че България
и в Конституцията си не признава ни едно малцинство ,
казва се в съобщението
Общинските отбори на Социалистическата партия на
Сърбия в Босилеград и Димитровград - общини, в които
живеят предимно българите в Сърбия - дадоха съвместно
съобщение по повод фалшифицирането на фактите за по
ложението на българеното малцинство в Сърбия и Юго
славия от страна на българския представител Марин
Райков на 53-то заседание на Комитета на Обединените
нации ва Женева. Тогава той заяви, че българското малцииство е обезправено и се опита да обвини Югославия, че уж
нарушава правата му.
“Българското малцинство е напълно равноправно: по
литически, икономически, културно и във всяко друго отношеиие с гражданите на Югославия, а в запазването на
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самобитността си ползва широките конституционни права.
В таченето на националната си самобитност всестранно му
------ се
-- в съобщението. В него се
помага държавата ” , казва
подчертава, че почти всички ръководители в органите на
властта, образованието, културата, стопанството, както и
отборниците на общинските скупщини в двете общини, са
българи.
“Марин Райков е добре известен на българското мал
цинство, понеже като дългогодишен секретар на българск
ото посолство в Белград редовно посещаваше краищата, в
които то живее и ако идваше с добри намерения пряко
можеше да узнае за положението му”, се подчертава понататък в съобщението. След това се изтъква, че “той
постоянно се опитваше да заякне маргиналната национал
истическа партия - Демократичния съюз на българите в
Югославия, който действуването си подреди на работо
датели от България.”
"Известно ни е, че Марин Райков провеждаше събрания
с малобройните членове на тази партия при закрити врати,
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а не искаше да дойде при легитимните органи на властта и
в СПС, която на всички досегашни избори печели довер
ието на българското малцинство. По-прецизно казано, от
85 до 90 на сто от малцинстовот гласува за СПС.
Ако Райков и неговите съмишленици искаха да помог
нат на малцинството по време на ембаргото, това можаха
да направят с гориво, което бе необходимо и което те обе
щаваха. Вместо това, те му докараха пълни комбита с книги
на български историци.
Това, че сега българската дипломация се опитава да
манипулира с българското малцинство, в съобщението се
оценява като атака срещу Югославия с цел да се направи
разкол в редовете на малцинството, което 75 години съд
бовно е свързано със сръбския народ. Всичко това показва,
че определени кръгове в България все още не могат да се
освободят от миналото, с което искат да затрудняват до
бросъседските отношения и доверието между двата, по
много неща близки народа”, подчертава се на края на съв
местното съобщение.

о

ТРЕТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ
И ОТЧЕТИ
В обширния дневен ред на
третата сесия на Общинската
скупщина в Босилеград, състо
яла се на 18 април т. г., домини
раха следните въпроси: проекто
решение за тазгодишния общин
ски бвюджет, отчет за минало
годишната дейност в областта на
инфраструктура и проектопро
грама за комунално-битовата
дейност през настоящата годи
на. Освен това бяха обсъдени и
отчетите за миналогодишната
работа и програмните дейности
през настоящата година на ор
ганизациите, чиято дейност се
финансира от общинския бю
джет:
комунално-услужното
предприятие “Услуга1, Центъра
за култура, Отделението за со
циална работа, Общинската ор
ганизация на Червения кръст и
спортното дружество “Младост”.
Разисквайкн върху проекто
решението за тазгодишния бю
джет, отборниците на ЮЛ из
тъкнаха, че е било по-уместно да
се запознаят със заключителния
баланс на общинския бюджет за
миналата година, във основа на
който след това да се приеме
новият бюджет. Председателят
на ОС Сотир Сотиров поясни, че
законодателните инструкции са
такива, че най-напред трябва да
се приеме нов бюджет, а след то
ва - заключителният баланс. Съ
щевременно отборниците на
ЮЛ проявиха недоволство зара
ди начина на разпределение на
средствата. Според тях за някои
институции, макар че не изпъл
няват своите функции, са отде
лени повече средства, отколкото за ония, които успешно из
пълняват своите обществени за
дължения. По този повод бе по
сочен случаят с Центъра за кул
тура, който според поекторешението трябва да получи 330 000
динара, докато двете образова
телно-възпитателни ведомства с
далеч по-голям обсег на дейно
сти като Основното училище
(300 000) и Гимназията (100 000)
- по-малко.
Що се отнася до отчета за ми
налогодишната дейност в обла
стта на инфраструктурата, бе
подчертано, че и тук е имало не
рационално харчене на средства,
за което вина имат отговорните
лица в местните общности, ко
ито често са “подписвали сметки
на булдозеристите и за времето,
когато не работели”. При това
никой от участвуващите в рази
скванията не оспори резултати
те в областта на инфраструкту
рата през изтеклата година прокарани са нови 55 километра
селски и махленски пътища и са
разчистени и разширени над 155

Съгласно закона за обще
ствените служби и Закона за
библиотечната дейност, както
и общинския статут, Об щинската скупщина в Босилеград
прие решение, е което град
ската библиотека, която досе
га работеше в състава на Цен
търа за култура, се отделя и
занапред ще работи като са
мостоятелна културна инсти
туция. Общинската скупщи
на, като основател, ще назна
чи Унрапнтелсн и Контролен
съвет и ще се ангажира с из
готвянето иа Статут, съглас
но който ще бъде назначен ди
ректор.
км. Построена е фекална кана
лизация с дължина от около 354
метра, асфалтирани са части от
улици, изразходван е над 2000 ку
бически метра чакъл за посип
ваме на отделни улици и селски
пътища и пр. За целта са израз
ходвани над милион и петстотин
хиляди динара, осигурени от Об
щинската дирекция за пътища и

Участващите в разисквания
та отправиха много забележки и
по отчетите за миналогодишна
та дейност на институциите, ко
ито се финансират от средствата
на общинския бюджет. Харак
терно за всички отчети е - че в
почти пито един от тях с изклю
чение на "Услуга”, не се съдър
жа информация за финансовите
разходи. Особено когато става
въпрос за отчета на Центъра за
култура, където са изразходвани
значителни средства, а и в бю
джета за настоящата година са
запланувани значителни сред
ства. Поради това отборниците
не приеха отчета и програмата
на тази културна институция и ги
върнаха за преработване. Много
забележки се чуха и за работата
на Отделението за социална ра
бота. Все още не е направена ця
лостна категоризация на социал
но застрашените лица в общи
ната. Прави впечатление, че
определени лица получават ня
какъв вид социална помощ,
макар че са добре във финан-

На сесията бе изтъкнато, че тезгодишният бюджет е “скроен”
въз основа на собствените възможности и за да може да задоволи
потребностите на всички институции и ведомства, чиято дейност се
финансира от него, е нужна крайна икономичност и пестене. Сред
ствата ще бъдат обезпечени от няколко източника, между които
главните са: данъци от оборота и услугите -1 930 000 динара, данъци
от дохода на гражданите - 208 000 динара, общински комунални
такси - 165 000, облагания за поддържане на пътищата - 250 000,
средства от местното самооблагане - 257 000, от ползуваното на
комунални блага - 800 000, допълнителни средства от Републиката
- 600 000 динара и от различни други общински данъци и такси.
В рамките на запланувания бюджет за потребностите на инсти
туциите и ведомствата щс бъдат изразходвани 4 333 000 динара, а
150 000 динара са останали неразпределени и ще служат за резерв.
Разпределените средства ще бъдат изразходвани за: материални
разходи на Общинската скупщина - 283 000 динара, за потребнос
тите на Центъра за култура - 330 000, за основното образование 300 000, за детска защита - 200 000 и материални разноски за гим
назията -100 000 динара. За физическата култура са запланувани 35
000 динара, а за местните общности - само 30 000 динара. За рекон
струкция на сградата на Общинската скупщина са запланувани 1
000 000 динара, а за потребностите на Дирекцията за строителни
площи и пътища - 1 120 000 динара.
строителни площи, местното са
мооблагане и средства от об
щинския бюджет.
Изхождайки от факта, че и
през настоящата година средст
вата за комунално-битова дей
ност ще бъдат ограничени, а по
требностите и исканията на мес
тните общности - много по-големи, се налага рационално и це
ленасочено харчене на средства
та. При това трябва да се опре
делят приоритетни дейности във
всяка местна общност. Поради
това проектопрограмата за дей
ността през настоящата година в
областта на комунално-битово
то устройство ще бъде оконча
телно приета, след като всички
местни общности доставят свои
програми.

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
В БОСИЛЕГРАД
НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
ЧЕСТИТИ

сово отношение, а други не прие
мат, въпреки че са на ръба на
бедността. Поради това се
налага тази институция да ус
танови по-тясна координация и
сътрудничество с местните
общности.
По време на сесията отбор
ниците обсъдиха и приеха ориентационна програма за работа
та на Общинската скупщина
през настоящата година и реше
ние за увеличение на команди
ровъчните и пътните разходи на
отборниците и лицата, избрани в
общинските органи и тела. За
следващата сесия бе отсрочено
разглеждането на Правилника
за работата на Общинската
скупщина.

Първи май
с пожелания за
крепко здраве,
щастие и
по-добър живот

За горите казват че са белите дробове на земното къл
бо. Редиците засадени дръвчета са нещо подобно за всеки
град. Естествено - и за Димитровград. И ненапразно в проекта За по-хубав Димитровград” отделна част е посветена
на зелените площи и дръвчета
по улиците.
Явното предприятие “Комуналац” и по-рано, а сега още
повече, се старае градът да
има колкото е възможно по
вече дръвчета и в месеца на
чистота подмени много от тях
и засади нови. За да не бъдат
скършени, около всички новозасадени дръвчета е напра вена и ограда, висока повече от един метър. Но за безотговорните
граждани на Димитровград и това не е никаква пречка. Не са
изминали и три дни, а току -що засаденото срещу магазина за
самообслужване младо дръвче е прекършено на половин
метър над оградата. Очевидно това не би могло да извърши
малко дете, а още по-очевидно е, че не е случайно. За
съжаление никой нс е видял “убиеца ’ на дръвчето и той найвероятно ще остане ненаказан. А дали има съвест - не е нужно
и да размисляме. Ясно е, че на него хич не му пука “за по-хубав
Димитровград”.
А. Т.

Яеиежка

КОЛКО Е ЧИСТ ГРАДЪТ НИ,
А КОЛКО СЪВЕСТТА НИ?
Прекъсвана няколко пъти поради лошото време, в Димит
ровград е в ход акцията “Месец на чистотата”, която е организ
ирана от явното предприятие “Комуналац” в съдействие с всич
ки, които по някакъв начин са свързани с чистотата. В акцията
са включени и двете училища, и екологичното дружество “Ер
ма”. Разбира се, и гражданите. По вълните на Радио Цариброд
постоянно се излъчват информации къде и кога камионите на
“Комуналац” ще прибират боклука не само от улиците, но и
пред къщите. Идеята е гражданите организирано и безплатно
да се освободят от сметта по къщите и дворовете си. За да бъде
акцията по-успешна, е сформирана и специална комисия, която
ще следи за нейното осъщестяване. Самият “Комуналац” ор
ганизира чистене дори и на канавките край линията (което не
е негово задължение) и на всички празни площи в града. Не
говите работници наистина са ангажирани максимално.
За съжаление, изостана участието на ония, заради които е
и организирана акцията - гражданите. Те като че ли изобщо не
са чули призивите по радиото, като че ли никой не е споменавал
за “месец на чистотата”. На пръсти се броят гражданите, които
в определения ден се отзоваха на акцията. Защо? Буди без
покойство тази незаинтересованост на хората за нещо, което е
в тяхна полза - чист и уреден град.
Май сме свикнали или сме си “изградили” такава култура само да критикуваме нещата и хората около нас, а когато ни се
удаде случай да направим нещо конкретно, ни няма никъде. А
утре пак ще продължим с критиката, независимо от факта, че
може би не сме изпълнили основното си задължение към “Ко
муналац” - да си платим сметката. Наистина, чистотата е ра
бота на чистачите в комуналното предприятие, но дали някога
сме се запитали могат ли осемте или десетте чистачи да по
чистят всичко, ако седем хиляди жители замърсяват града.
Сигурно е, че не могат. Защо тогава не сме готови да им
помогнем поне тогава, когато ни поканят да съберем всички
ненужни неща от нашите къщи и дворове?
А. Т.

М. Я.

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Бабушница
на гражданите в общината

о

И дръвчетата убиват, нали?

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА
ЧЕСТИТИ

1 МАИ

Празника
на труда

с пожелания за крепко
здраве и трудови успехи

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО
ЩАСТИЕ И КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ

ЧЕСТИТИ
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ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Сурдулица
/

на гражданите в общината
ЧЕСТИТИ

Международния
празник на труда

Шмш&Ш

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БОЙ
ЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СИНДИКАТИТЕ ДА
ИМАТ ПО-ГОЛЯМА
РОЛЯ
Работещите трябва да имат предимство в сравнение с пенсионерите, които са в напреднала възраст и не са в състояние да управляват в
предприятията
“Работниците могат да бъдат доволни от фак
та, че имат предимство в собственическата трансформация и че предприятията им няма да могат да
купят различни съмнителни бизнесмени”, оцениха
членовете на синдикалното представителството и
председателите на синдикалните организации в
Босилеградска община на неотдавнашното събра
ние, на което разискваха работната версия на Зак
она за собственическата трансформация. В това
отношение - както заяви докладчикът Арсо Л. То
доров, адвокат от Босилеград - Съюзът на синди
катите на Сърбия трябва да отстои платформата
си за собственическата трансформация, която
прие на Десетия си конгрес през март 1994 година:
обективно да се прецени стойността на общест
вения капитал и работниците да получат наймалко 51 на сто от него. Синдикалните органи
зации в предприятията трябва да имат по-голямо
влияние, когато се решава кой модел на трансфор
мация да се приложи, а не всичко да става след като
“органът на управлението осведоми за това работ
ниците в предприятието”.
В работната версия не е регулиран най-сполучливо и въпросът какво ще се предприеме, за да
не се обезценят акциите, които работниците по
лучават по понижена стойност или безплатно, по
неже в нея се казва, че през следващите две години
не могат да ги отчуждават и да ги пускат в оборот.
Участниците на събранието подчертаха, че найнесполучливо във версията са формулирани чл. 10
и чл. 18. Вместо да се моривират работниците за
увеличаване на стопанската продукция, сега се по
лучава ситуация, в която те имат еднакъв статут с
пенсионерите. Не става въпрос за капитала, който
те ще имат в някогашните си предприятия, а за
правото им да управляват заедно с тях. Това са хора
в напреднала възраст, беше посочено на събра
нието, които физически не са в състояние да пое
мат тази отговорност, а ще бъдат само “пасивни
наблюдатели”. Не оспорвайки правото на пен
сионерите на дивиденти, участниците в разисква
нията поискаха да се извършат изменения в работ
ната версия, в която се предвижда 25 на сто от
продадените акции да се насочват към републикансия фонд за пенсионна и инвалидна осигуровка.
По този начин, казаха те, финансирането на пенси
ите няма значително да се промени, а всъщност
работниците ще обезпечават пенсии за пенсион
ерите, които пък ще осъществяват дивиденти в
предлриятията им.
Според предложената версия средствата от ак
циите ще се влеят в различни фондове, така че в
предприятията ще се върне една малка част от тях.
За разлика пък от съюзния закон, който регулира
тази област, в работната версия не се предвижда
как и по какъв начин ще се обезпечат средства за
връщане на дълговете въз основа на старото ва
лутно спестяване. Трябва да се преразгледа и това
дали част от средствата трябва да се отделят за
фонда на трудовата борса, понеже “трябва да се
откриват мощности и нови работни места, а^не да
се задържат работниците, които са излишни .
Участниците на събранието поискаха да се пре
разгледа и формулировката: “Ако акциите не се
продадат в третия кръг, тогава те се предоставят
на Акционния фонд на Сърбия”. Имайки предвид,
че в работната версия на посочения закон се казва,
че трябва да се трансформира и общественото, и
държавното имущество, поставя се въпросът как
ще се трансформира капиталът на този фонд.
Необходимо е, беше посочено на събранието,
да се извършат определени изменения и в Закона
за трудовите отношения и в Закона за постъпване
на работа, които по-прецизно да регулират правата на ра ботниците, които ще останат без работа.

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ
НЕ ОТРАЗЯВА
ИНТЕРЕСИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
На 17 април т. г. се състоя заседание на Об
щинския синдикален съвет, на което присъстваха
и представители на синдикалните организации от
няколко димитровградски предприятия. На засе
данието най-голямо внимание бе посветено на
Законопроекта за собственическата трансфор
мация у нас. След проведената дискусия члено
вете на председателството на Общинският синди
кален съвет приеха следните заключения:
1. Законопроектът за собственическата тран
сформация до голяма степен се различава от модела, който е предложил синдикатът. Затова Об
щинският синдикален съвет оценява, че законо
проектът не отразява интересите на работниците.
2. Определени решения и по-точно някои фо
рмулировки в законопроекта са неясни, неразби
раеми и двусмислени, така че голяма част от ра
ботниците изобщо не ги разбира.

ОБЩИНСКИЯТ
СИНДИКАЛЕН
СЪВЕТ В
ДИМИТРОВГРАД
на трудещите се и гражданите в общината
честити

МЕЖДУНАРОДНИЯ
ПРАЗНИК НА ТРУДА
с пожелания за нови трудови успехи
и лично и семейно щастие
3. Когато се е изготвял моделът на собст
веническата трансформация у нас, е било нужно
да се разгледа и състоянието на стопанството,
тъй като голям брой средни и малки предприятия
са пред фалит.' Законопроектът е напълно не
приемлив за предприятията, които са в тежко
икономическо състояние, а такъв е случаят с повечето димитровградски фирми.
4. Правилникът за проценка на стойността на
капитала трябва да бъде конкретизиран. Мето
дологията на труда в този Правилник непременно
трябва да бъде пояснена.
5. Преговарайки с правителството, синдика
тът ще настоява да бъдат измени предписанията,
които не са в унисон със синдикалния модел на
собственическата трансформация. Синдикатът
ще се застъпи за модела, който е по-благопри
ятен за работническата класа. Синдикатът е го
тов на всяка цена да осъществи своите становища.
След като обсъдиха този въпрос, синдикалис
тите насочиха вниманието си към актуалното положенеие в ГИД.
Рангел Филипов, председател на синдикалнта
организация в това предприятие, подробно за
позна присъстващите със ситуацията в ГИД. Той
между другото изтъкна, че стачният комитет и
работниците, които стачкуват, имат подкрепа от
Републиканския синдикат, както и от министъра
на промишленостга на Република Сърбия Жи
вота Чосич и заместник - министъра Живоин Сте-

пич.

Председателят на синдикалната организация
в търговското предприятие “Търгокооп” Срстсн
Андонов потвърди, че тази организация отново
влиза в състава на Общинския синдикален съвет.
б. д.

ПИР0ТСКИ ОКРЪГ-ПИРОТ

ПЧИНСКИ ОКРЪГ-ВРАНЯ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

ПЪРВИ МАЙ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОКРЪГА И
СТРАНАТА, ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ХУБАВИ ТРУДОВИ
ПОСТИЖЕНИЯ И МНОГО РАДОСТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОКРЪГА И СТРАНАТА,
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ МНОГОБРОЙНИ ЛИЧНИ
И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ УСПЕХИ

ШштШ
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А. СТОЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Д. ТОДОРОВ - СЕКРЕТАР
• Приет е отчетът за дейността през изтеклия период от четири
години и програма за работа до 2001 година • Избран е Общински
отбор от 17, Председателство от 7 и Контролна комисия от 3 члена
През миналата седмица в Бо
В програмата за дейностите
силеград се проведе отчетно-из на борческата организация се
борно събрание на Скупщината предвижда по-нататъшно орга
на общинската организация на низационно и кадрово укрепване
бойците в Босилеградска общи на организацията, поддържане
на, на което бе обсъден отчетът на паметниците, подобряване на
за дейността през изтеклия че материалното положение на
тиригодишен период, приета бе бойците.
ше програма за работа до 2001
На събранието бе избран Обгодина и избрани председател,
секретар и членове на Общин
Скупщината на ОО на Съ
ския отбор, Председателството
юза на бойците в Босилеград
и Контролната комисия, както и
изпрати писмо до Републикан
делегат в Окръжния отбор на
ския отбор на Съюза на бой
ците и Правителството на Сър
Съюза на бойците бъв Враня.
бия, в което между другото се
Същеврембнно са избрани и
казва: “Бойците от Босилеград
членове на комисията за кадро
ска община протестират срещу
ви и борчески въпроси и коми
оскверняването и разрушванесията за тачене на революцион
то на историческите паметници
ните традиции.
и бютсове на народни герои,
В доклада си досегашният
свалянето на петолъчки от об
председател Ляте Златков меж
ществени сгради и уволнението
ду другото посочи, че бойците са
без вина на добри и квалифици
подкрепяли и подкрепят мирна
рани работници.
та политика на държавните ор
Особено сме огорчени и
гани на Сърбия в разрешаването
най-остро осъждаме злодейна всички недоразумения в пре
ското убойство на генерал-пол
дишна Югославия и на усилията
ковник Радован Стоичич, за
местник-министър на вътреш
им за преодоляване на кризис
ните работи на Сърбия и нас
ната обстановка в републиката и
тояваме извършителите час поСРЮ.
скоро да се открият и най-остро
През изтеклия период бор
осъдят.
ческата организация е разисква
ла и организационното устрой
щински
отбор от 17 души. За нов
ство, кадровия въпрос, приема
нето на нови членове - бойци, председател е избран Асен Сто
участвали във въоръжените ев, участник в НОБ от 1944 го
стълкновения в предишна Юго дина, бивш професор, а сега пен
славия, материалното и финан сионер, а за секретар е преиз
сово състояние на членовете и бран Драган Тодоров, който и
организацията и редица други досега бе на тази дължност.
В Окръжния отбор на Съюза
въпроси от ежедневния живот.
Особено внимание тя е пос на бойците във Враня бойците
вещавала и на таченето на ре от Босилеградско ще представя
волюционните традиции и чест новоизбраният председател Ас
ването на важни дати от НОБ: 4 ен Стоев, а в Скупщината - Денюли - Деня на боеца, 7 юли - Деня чо Йорданов.
Избрано е и Председателст
на въстанието в Сърбия и 8 сеп
тември - Деня на освобождени во от седем души: Асен Стоев от
Босилеград,
Кирил Митрев от
ето на Босилеградска община
както и на Деня на Войските на Паралово, Дане Иванов от Ду
Югославия. В тези дейности са й кат, Димитър Иванов от Рибарсъдействали Общинската скуп ци, Борис Величков, Драган То
щина, Войските на Югославия, доров и Бранко Глигоров от Райучилищата, СПС, ЮЛ и местни чиловци.
м. я.
те общности.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ
ДИМИТРОВГРАД

ПЕНСИОНЕРСКА
СОЛИДАРНОСТ
Съюзът на пенсионерите от
Димитровград неотдавна отпусна парични заеми на осем свои
членове. Заемите (в размер на
300 до 500 динара) са дадени на
онези пенсионери, чието материално съсртояние е твърде
тежко. Получените средства те
ще използват преди всичко за
заплащане на тока и за покупка
на необходимите за тях лекарстил. Пенсионерите, получили
паричен заем, са длъжни на всяко изплащане на пенсиите до
издължават по 50 динара. Заемите се отпускат чрез Фонда за
помощ при Съюза на пенсионерите, за който всички членуващи (около 800 души) отделят
годишно по 4,5 динара.
Паричните з^еми несъмнено
представляват голямо облекчение за някои пенсионери, особено когато се има предвид, че
условията за тяхно връщане са
твърде благоприятни. С оглед на
това, че Съюзът на пенсионерите няма обективни възможности по друг начин да помогне на
своите членове, заемите са един-

ствен вид помощ за материално
най-застрашените пенсионери,
От дейностите на Съюза на
пенсионерите от Димитровград
трябва да изтъкнем и това, че до
края на април тази година група
пенсионери
димитровградски
начело с председателя г-н Цветан Еленков ще посети колегите
си в Куса врана, Търнски Одоровци, Искровци, Поганово,
Драговита, Лукавица, Белеш и
Смиловци.
Целта на тези посещения ще
бъде да се окаже помощ при образуването на местните пенсионерски организации в тези села,
както и при избирането на техните ръководства,
Освен това в рамките на Съюза на пенсионерите понастоящем се провеждат и предизборни мероприятия за избиране на
нови членове на скупщината на
Съюза, тъй като мандатът на
сегашните членове на скунщнната изтича след приблизително
девет месеца,
Б. Димитров

О

1ЛЙАКЙ ЙНКСТЙ:

95

КАКВО МИСЛЯТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Приватизацията е един твърде
сериозен процес”

Напоследък все повече се го
вори за приватизацията. Този въп
рос събужда голям интерес сред
хората, тъй като се касае за про
блематика, която най-вероятно
коренно ще промени икономичес
ката система у нас. Приватизаци
ята неизбежно ще промени уста
новените икономически катего
рии, но до голяма степен ще сс про
менят и навиците на хората, тях-

Томица Митов

вам се, че след приватизацията
много работници ще останат без
работа, тоест ще станат “технологически излишък."
Мнхинл Милион, дипломиран
технолог, работещ в ГИД: “Коицепцнята за приватизацията на общественото имущество, която
предложи правителството на Републнка Сърбия, според мен е
опит да се вземат и последните

Биляна Рангелова

ното отношение към труда и към
средствата за производство. Въп
реки че в нашето общество пре
обладават мненията, които пропа
гандират приватизацията, все пак
се усеща известна боязън дали
този процес ще се проведе спра
ведливо и дали ще осигури по-на
татъшно икономическо развитие
на страната. Ето какво мислят за
приватизацията някои димитровградчани.
Биляна Рангелова, дипломи
ран инженер по технология, рабо
теща в земеделската кооперация
“Сточар”: "Напълно съзнавам, че
този процес е твърде сериозен.
Смятам, че приватизацията трябва
да се проведе справедливо, за да не
мисли нито един работник, че е
ощетен. Не съм запозната добре с
новия законопроект за собствени
ческата трансформация, но съм
чувала, че синдикатът не е доволен
от този модел на приватизацията.
Мисля, че не трябва да бързаме с
приватизацията на обществените
предприятия, докато не се намери
такъв модел, който ще удовлетво
ри всички заинтересовани страни.
Необмислени постъпки могат да
предизвикат катастрофални пос
ледици в стопанството.”
Рангел Филипов, работник в
ГИД: “Мисля, че законопроектът
за собственическата трансформа
ция, който неотдавна обнародва
ре публ ика нското правителство,
не е реален. Приватизацията е
комплексен процес, който, ако се
осъществи лошо, може да има
твърде отрицателни общественоикономически последици. Страху-

Михаил Иванов

блага, кои то са притежание на на
рода. Мисля, че тази концепция
въобще не е реална и доколкото
бъде приложена и на практика, ще
влияе твърде отрицателно на по
нататъшното обществено разви
тие. Според мен общестеното
имущество трябва да се разпре
дели между бившите и сегашните
работници, както и между всички
граждани, и то във вид на
"свободни акции", които веднага
биха могли да се продават на
свободната финансова борса.
Този, който купи акции, значи
има интерес предприятието да се
ревитализира. Естествено, той ще
има възможности да участва в ор
ганизирането на производствения
процес и ще настоява да се осъще
стви по-голям доход. Държавата и
по-нататък би се грижила за со
циално най-бедните граждани и то
посредством данъчната и монетар
ната политика”.
Слободан Митов, електротех
ник, работещ в конфекцията “Сво
бода”: “Мога да кажа, че съм за
познат с новия законопроект за
приватизацията у нас, който е из
готвен от републиканското прави
телство. Мисля, че законопроек
тът трябва да се коригира, като в
него се внесаттакива предписания,
с които повече ще се защитят ин
тересите на работниците”.
Цанко Петров, работник в
“Сточар”: “Смятам, че обществе
ното имущество трябва безплатно
и справедливо да се разпредели
между работниците, тъй като едва
ли някой работник ще може да
купи акции. Това особено се от-

нася за работниците, които са засти в замеделскитс кооперации,
На мнение съм, че на работниците
трябва подробно да се обяснят принципитс на приватизацията, като
по-разбирасмо им се представи
тази проблематика. Процедурата
за преценка на стойността на обществсния капитал също така трябва да бъде опростена, понеже и за
специалистите в предприятията,
които имат задача да изчислят
стойността на капитала, тя с ирекалсно комплицирана. В резултат
па това предприятията са прину
дени да търсят помощ от държав
ните органи, а техните услуги сс
заплащат.
Томицп Митоп, работещ в частния ресторан "Цариброд": “Ради
калната и бърза приватизация, сьотпетио принудителната разпро
дажба ма обществените предпри
ятия, намиращи се в трудно иконо
мическо състояние, може да пре
дизвика разпадане на икономичес
ката и социалната система у нас.
Обществените предприятия все
още “крепят” финансовата систе
ма, така че приватизацията не тря
бва да се проведе на всяка цена.
Сегашните обществени условия
изискват равноправно присъствие
на всички видове собственост: дър
жавна, обществена, смесена и
частна.
Мнлопан Гогоп, контрольор в
конфекция “Свобода”: "Все още
не съм напълно запознат с пред
ложения текст, който урежда не
щата, но считам, че това е един
ствената възможност за защита на
обществения капитал. И то пре
димно чрез акцнонерство, като на
работниците се дадат 51% безпла
тни акции, а останалите да се пла
сират чрез продажба. Разбира се,
преди това фирмата трябва да се
консолидира материално и финан
сово, за да не се продаде на без
ценица.”
Драгица Ангелова, завеждаща
“Внос и износ” в "Свобода”: “Не е
важна приватизацията. На нас ни
трябва сигурна работа, след която
заплатата съвсем естествено ще
последва. И то такава заплата, от
която може да се живее. Нужен е
собственик, който ще въведе ред и
дисциплина”.
Иван Петров, работещ в “Металац”: “Според мен това е още
един начин за обедняване на сто
панството и на работническата
класа, да се намали цената на об
ществения капитал, за да може той
да попадне за дребни пари в ръцете
на частни лица. Не зная обаче в чий
е интерес това.”
Б. Д. - А. Т.

ОПТИМИСТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ОТ „КОЖАРА" В ЖЕЛЮША

Усилия за консолидация на положението
Общественото кожообработвателно предприя
тие “Кожара” от село Желюша преди петнадесетина
дни изнесе на германския пазар изделия на стойност
от около 60 000 германски марки.
Макар че се касае за относително малко коли
чество от 1800 метра агнешка “пелц велур” кожа,
това е първата (и насърчителна) износна сделка, ос
ъществена през последните няколко години.
В Кожара разчитат на дългосрочно сътрудни
чество с германските партньори, които вече са под
сигурили валутни средства за набавка и обработка на
агнешка кожа, от която всекидневно биха се произвеждали около 500 квадратни метра кожа за понататъшно производство. Според плановете произ
водството би трябало да продължи до края на настоящата година. Тревожен обаче е фактът, че в момента на домашния пазар няма достатъчни количест
ва суровини, които са нужни за редовна работа на
предприятието.
Преди известно време “Кожара” е обработила за
делови партньори от страната около 1500 бройки
свинска кожа. Освен това в предприятието
.
се суши и
вълна за частната фирма “Ненатекс” от Димитров
град, шият се и “ХТЗ"-ръкавици за домашния пазар.
Това са допълнителни сделки, които обезпечават на
предприятието солидни финансови средства.

О

ПОЛОЖЕНИЕТО В ГИД

СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ
НАСТОЯВА ЗА
РЕФЕРЕНДУМ
Петима членове на стачния комитет, Николай чо Ма нов, Ни кола
Борисов, Васил Стефанов, Драган Петров и Рангел Филипов, проведоха
през миналата седмица пресконференция, на която между другото съобшиха че комитетът настоява изпълнителният отбор на синдикалната
организация на ГИД и Работническият съвет да приемат решение за
провеждане на референдум, за да се види подкрепя ли мнозинство от
работниците генералния директор Иван Марков. Според думите на
членовете на комитета, ако се проведе референдум и на него по-голяма
част от работниците дадат подкрепа на директора, тогава и те ще се
съгласят стова решение и ще прекъснат стачните действия.
От името на стачния комитет към журналистите се обърна Николайчо Ма нов, който между другото заяви и това, че от началото на
стачката не е изпълнено нито едно искане на стачния комитет. “Наистина, добави Мзнов, директорът е оттеглил наредбата си. с която
беше забранил на членовете на комитета да влизат във фабриката,
обаче тази отстъпка е направил заради натиска от страна на инспекционнитс органи. Мсждувременно компетентните инспекции са обявили за незаконно решението на директора за уволеннието на двама
работника, Директорът пренебрегва синдикалната организация на ГИД
и легално избрания стачен комитет, Същоврсменно той желае да се
сформира нов стачен комитет от Шдуши.скоито би преговарял' -заяви
Манов.
Пикола Борисов изтъкна, че Работническият съвет постоянно при
крива прегрешенията на директора. Според Борисов този орган за
напред не би трябвало да оказва помощ на директора.
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НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ
И НА ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАИ
На пресконференцията бе съобщено и това. че Зоран Свиленков.
говорител на стачния комитет, неотдавна е ходил в Белград, където е
разговарял с компетентни хора в Републиканския синдикат на рабо
тещите в промишлеността за неметали и химическа промишленост.
Свиленков ги е запознал с всичко онова, което се случва в ГИД, а те са
потвърдили, че стачният комитет е образуван легално и че досегашните
стачни действия са проведени съгласно закона за стачните действия.
Представителите на стачния комитет осведомиха журналистите, че
стачкуващите работници настояват да им се заплати личният доход за
декември миналата година, както и топла закуска за март тази година.
Освен това те настояват в решаването на кризата да посредничат ком
петентните хора от Общинската скупщина. Републиканския синдикат и
Министерството на промишлеността на Република Сърбия.
Б. Д.

БОСИЛЕГРАДСКА „ИЗГРАДНЯ" ПОДГОТВЕНА ПОСРЕ
ЩА СТРОИТЕЛНИЯ СЕЗОН

НЕ СЕ СТРАХУВАТ ЗА
РАБОТА
Строителното предприятие „Изградня” от Босилеград посреща
настоящия строителен сезон по-подготвено, отколкото миналата
година. В предприятието ни уведомиха, че са обезпечили работа за
следващите пет-шесг месеца и водят преговори с няколко строи
телни фирми за работа за един по-дълг период от време.
"Една група работници довър
шва сградата за потребностите на
Отделението на вътрешните рабо
ти, а друга довършва сградата за
потребностите на стопанството,
която миналата година покрихме.

В момента производствените мощности се ползват с ок оло 70 процента. Според думите на техннческия директор на “Кожара” г-н Йовица Антич, от 1
,Д1зградня” има голям ад
май тази година би трябвало да започнат да работят
министративен и технически
всички работници. Антич ни информира, че най-важ
персонал. От 64-те работещи
ната задача на ръководителите в предстоящия пе
само 36 души са майстори-ст
риод ще бъде да “деблокират” джиро-сметката на
роители. Ако преговорите е
предприятието, понеже това е условие за безпрепят
„Мостоградня” приключат ус
ствено заплащане на личните доходи, както и за из
пешно, предприятието ще има
пълняване на данъчните задължения към социалнонужда от млади м добри май
пенсионните фондове.
Да си припомним, че през изтеклите две и полостори-строители.
вина години “Кожара” не е заплащала на своите ра
ботници социално-пенсионна застраховка.
В осъществяването на тази задача ръководите а сега довършаваме останалите
лите на предприятието очакват поне частична помощ строителни работи. От началото
на май една група ще замине за
от ОС Димимитровград.
Накрая трябва да се отбележи и това, че за реви- Белград, където трябва да постро
тализирането на фирмата най-големи заслуги има им жилищна сграда на седем ета
новото ръководство начело с опитния генерален ди жа. Работата ни беше предоставеректор Тодор Манич. Понастоящем във фирмата се на от частната фирма “Югоусеща истинска трудова атмосфера, тъй като след градня”, с която и миналата година
дълго време работниците са получили заплати, топла поддържахме делови връзки. Тъй
като става дума за по-голям обект,
закуска и други възнаграждения.
ще имаме работа за четири-пет ме
Б. Димитров
сеца.
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В заключителен етап са и пре
говорите с “Мостоградня” от Бел
град да включим наши работници
и механизация в изграждането на
околовръстния магистрален път
край Белград, с което ще се оси
гури работа за по-дълъг период” подчерта директорът на босилеградското строително предприя
тие Симеон Йорданов.
От началото на настоящия
строителен сезон “Изградня” за
почна да произвежда бетонни тух
ли и откри ковашка работилница.
“При правенето на тухлите ще
ангажираме десетина работници,
повечето от които ще бъдат от ад
министрацията. Запланували сме
дневно да правим от сто до двеста
тухли с размери 20x20x40 и
20x12x40, които ще използваме и
за нашите потребности, и ще про
даваме и на частни лица. Засега
цената на първата е 4,30 динара, а
на втората - 3 динара. За тухлите
имаме доста купувачи и затова се
налага да активизираме сепараци
ята на чакъл в Радичевци” - добави
Йорданов.
М. Я.

ШтШ®

НОВИНИ ОТ „ЦИЛЕ“

НОВИ ПРОГРАМИ И нови
МАГАЗИНИ
От сдружаването на мебелната фабрика „Циле” от Димитровград
с „Украс” от Бела
време се
""в димитровград33 Т°“а
не "
само
ския цех, но и в цялата фирма „Украс”
Най-напред досегашният ди закрити. Причината е, че съот
ректор напусна “Циле”, а в на ветната комерсиална служба
по
чалото на март т.г. работниците времето на предишния директор
в Бела паланка смениха генерал- Зоран Живич не е запознала на
ння Директор на “Украс” Зоран
Живич и за изпълняващ длъж- време с така наречените “статусността директор бе назначен ни промени” във фирмата съответните инспекции в общините,
Новица Стойчев. Същевремен където се намират магазините,
но за управител на цеха в Ди респективно - не е проведена на
митровград (“Циле”) бе назнапререгистрацията на ма
чен Данчо Ангелов, технически време
газините. Същите тези хора от
директор в “Циле” до съедспоменатата служба сега нароч
иняване на двете фирми.
но осведомяват инспекциите и те
* Пет месеца по-късно пи закриват магазините, а за пов
таме Данчо Ангелов как върви торно откриване са необходими
работата днес.
значителни финансови средства.
- Производството в цеха “Ци
Все пак, както изтъква Дан
ле”, който работи в рамките на чо Ангелов, се откирват и нови
общественото предприятие “Ук магазини. На мерено е подходярас” от Бела паланка, в момента що помещение и наскоро ще бъе с около 40 на сто по-голямо в
сравнение със същия период на
миналата година. С толкова по
вече всъщност са ангажирани
мощностите на цеха, изтъква
Ангелов. Най-голям проблем,
според него, сега е общият не
достиг на парични средства,
който се отнася и до купувачите
на изделията на “Циле”. Естест
вено, това води до увеличаване
Данчо Ангелов
на готовата непласирана про
дукция в магазините на фир де открит магазин в Зайчар. За
мата. Ангелов преценява, че в планувано е откриване на магаз
момента има залежала продук ини в Неготин и Княжевац. Раз
ция от димитровградския цех за бира се, отново ще бъдат отк
около два милиона динара. рити и някои от магазините в Ко
докато за “Украс” тази цифра сово и магазинът в Ниш. Новини
достига повече от седем мил има и в производствената про
грама на цеха в Димитровград.
иона динара.
Съгласно сключения дого Правят се нови витрини, скри
вор при присъединяването на нове, бюра, витрини за антрета,
“Циле” към “Украс”, работни- кухни. Водят се преговори с ку-
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НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
И ВЕЛИКДЕН
Мебелната фабрика "Васил Иванов - Циле"
произвежда секции, кухни и други мебели
с високо качество и на твърде достъпни цени.
ците в Димитровград са получавали гарантирани лични доходи
от 160 динара. Последният е изплатен за декември миналата година.
- Що се касае до заплатите на
работниците, нужно е да се
каже, че договорът за сдружапане има определени недостатъци, които са дело изключително
на предишното ръководство,
каза Данчо Ангелов. Става дума
за факта, че гарантираният
личен доход вече не е 160 динара,
а над 200 динара. Тези дни този
въпрос трябва да бъде разрешен
на ниво на предприятието “Ук
рас”.
Заплатите ще бъдат на ниво
на гарантираните до предвиде
ния в договора срок, а след това

пувачи от Гърция и Германия,
които са заинтересувани за продукцията на “Циле , така че има
перспективи и за износ. В мо
мента се реализира сделка в Будва, където “Циле” оборудва синдикални почивни станции на застрахователната компания Дунав”. Стойността на работите е
130 000 динара. С една част от
тези пари се връща дълг на Дунав”, но същевременно има и
определена печалба.
А. Т.

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В ПЛАНОВЕТЕ ДО КРАЯ НА
ГОДИНАТА

ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПАРИТЕ
Здравният дом в Босилеград работи при затруднени условия и се налага спешно да се подменят
старите, както и да се набавят необходимите апарати и съоръжения. Здравното министерство е
одобрило плановете, но реализацията им ще зависи от финансовите възможности
В Програмата за по-ускоре- вето с министърката д-р Лепо- Здравният дом все още няма спе
но развитие на Босилеградска сава Миличевич.
циалисти за тях, а Здравният
община от 1996 до 2005 година се
“Министерството подкрепя център не предприема мерки за
предвижда в Здравния дом в Бо плановете, понеже без посоче специализацията на лекари. Се
силеград да се създадат условия ните апарати, съоръжения и ко га Центърът изпраща веднаж
за подобряване на здравната за ли не може да се работи нормал седмично в Босилеград невропщита на населението. Според но. Но дали тези планове ще се сихиатър, пневматолог и офтал
програмата до края на тази го реализират до края на годината, молог, но според мнението на па
дина в това ведомство трябва да зависи от финансовите възмож циентите това изобщо не е дос
се обезпечат няколко диагнос ности на министерството”, казва татъчно.
тични апарата и съоръжения в д-р Накев.
Накев казва, че не е известно
рентгенологията и лаборатори
В посочената програма, коя дали, кога и как ще бъдат реал
ята, два зъболекарски стола, че то е своеобразен държавен до изирани плановете и подчерта
тири санитарни коли, както и да кумент, се предвижда до края на ва: “Местоположението на об
се подменят старите и да се на годината в Здравния дом да бъ щината, отдалечеността на ня
бавят съоръжения, които липс дат открити специализирани кои села от Босилеград на около
ват в здравните станции и амбу служби, които са толкова нужни 60 км, както и разстоянето от
латории.
на населението: хирургия, ото- близо 100 км между Босилеград
От необходимите апарати и риноларингология, невропсихи- и Враня, са основателни мотиви
съоръжения досега са набавени атрия, пневматология и пр. Но за взимането на спешни мерки.
само двата зъболекарски стола. между Здравния дом и Здравния Не всички пациенти могат вина
Останалото е все още в сферата център във Враня, в чиито рам ги да отиват до Враня, понеже
на пожеланията. Преди известно ки работи босилеградското ве пътят през Власина понякога е
време директорът на Здравния домство, съществуват разногла непроходим.”
дом д-р Крум Накев води разго сия по въпроса дали трябва да
в. в.
вори в Министерството на здра- бъдат открити тези служби.

ЗА РЕМОНТА НА БОЛНИЦАТА В ДИМИТРОВГРАД

Предизвикателство от „Комуналац”
Вече е известно със сигурност, че наскоро би
трябвало да започне ремонт на болничната сграда
(стационара) в Димитровград. Част от средствата
вече са обезпечени от съответното министерство,
от Медицинския център в Пирот и от местното
самооблагане в Димитровград.
Явното предприятие “Комуналац” отправи истинско предизвикателство към всички стопански
фирми в града, като “още утре” е готово да започне
безплатно да поправя всички санитарни възли (бани
и тоалетни) в болницата и да вароса отвътре болницата. Дори ще обезпечи и част от необходимите
материали. Това означава, да поправи водопроводната инсталация, да облицова с фаянс там, където е

необходимо, да белоса помещенията. Това сигурно ще намали цената на ремонта, но би трябвало
и останалите предприятия да последват “Комуналац”, защото трябва да се подмени или поправи
ламарината, да се подмени електроинсталацията,
да се поправи дограмата, да се сложат нови подови
настилки. С една дума, голяма част от димитровградските фирми могат да извършат определени
работи, за които са специализирани, като това ще
бъде техният принос за реконструкцията на болницата. По този начин не само че ще се ускори, но
и финансовао ще се подпомогне ремонтът, считат
в “Комуналац”.
А. т.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПЛОЧА - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

МИНАЛОГОДИШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НАСЪРЧЕНИЕ ЗА НОВОТО РЪКОВОДСТВО
На проведеното неотдавна събрание на избирателите в местната общност Плоча, което имаше
отчетно-изборен характер, бе направен анализ за
дейността на досегашното ръководство на мест
ната общност, помирителния съвет и местната
организация на Червения кръст. Същевременно
бе избрано ново ръководство - Скупщина и Съвет
на местната общност, както и ръководство на
Червения кръст и помирителен съвет.
В разискванията бе изтъкнато, че село Плоча
допреди една година бе едно от селата с най-неразрешени комунално-битови проблеми. ОсобеМО остър беше проблемът с махленските пътища,
който по мнението на мнозина не се решаваше
поради пасивността на местното ръководство,
преди всичко на отделни членове на Скупщината
и Съвета на местната общност, а също така и
поради пасивността на общинското ръководство,
Едва през миналата година (мнозина смятат - заради изборите) бе ангажиран булдозер с друга
механизация. Ангажира се и местното население,
така че в селото са разширени и разчистени 10 км
махленски пътища и са прокарани нови 12 ки-

лометра. За тази цел са изразходвани 18 700 динара, от които 14 960 от Общинската дирекция за
пътища и строителни площи и 3740 от средствата
на местното самооблагане.
За членове на Скупщината са избрани: Винко
Георгиев, Ванче Васев, Милчо Иванчев, Тоне Василев, Драган Митов, Любен Анакиев, Зоран Пет
ков, Славчо Андонов, Милчо Гигов и Митко Николов. За председател на Скупщината е избран
Винко Георгиев. Нов председател на Съвета на
местната общност е Тоне Василев, а членове са:
Зоран Гигов, Милорад Георгиев, Милчо Иванчев,
Любен Анакиев, Драган Митов и Винко Георгиев,
Председател на Помирителния съвет е Любен
Анакиев, а членове Ванче Васев и Захари Миленов. За председател на местната организация на
Червения кръст е избран Любен Анакиев, а за
членове: Тоне Василев и Милорад Георгиев.
На събранието бе решено новоизбраното
местно ръководство, в съдейсвтие с общинските
органи и отборника Милчо Лазаров, да изготви
програма за работа през настоящата година,
м* я*

В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ВИДЛИЧ“ ОТ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

ОСЪВРЕМЕНЯВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО
По-евтините чуждестранни хранителни продукти, които напо-

инна норма в двата цеха - в е набавила специална машина з<
‘
Димитровград и в Бела паланка, миниеви кеси .
рацията сътрудничи с около 130 коопера* Известно е, че преди сдру‘'„яслата' Височки Одоровци, Гуленовци, Моинци, Смиловци
жаването „Циле’ имаше доста
А
‘ши с продуктите на кооперацията “Видлич” се снабдобра търговска мрежа от соб- “ " '1Р' га,Ини от Димитровградска, Пиротска и Нишка община.
ствеиите магазини. Какво е
‘
годи„а кооперацията е откупила приблизателно 190
положението сега?
„„тпв кпавс мляко и около 18 хиляди лизра овчо мляко, от
- След сдружаването и тук
произвела 12 тона сирене, 10 тона кашкавал и 2,5 тона
има определени промени. Доста което е произвел
I
магазини, особено в Косово, са извара.
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торите премиите за производство на мляко. Въпреки тези затрудпения, коопеацията “Видлич” е изплатила своите финансови задължения на кооператорите за миналата година, както и за януари
и февруари тази година.
През последните няколко седмици кооперация “Видлич псскидневно откупува по 400 литра краве мляко и 150 литра овчо
мляко. В сравнение с миналата година откупуването все пак е
значително намалено.

в. д.

о

МЛАДИ ТАЛАНТИ

ИВАНА СТОЙНЕВА

ТАЛАНТЛИВА ЗА
АРТИСТКА, УЧИ ЗА
ЮРИСТКА
Ивана Стойнева е студен
тка от И курс на Правния факултет в Ниш. Дъщеря е на Аика от Райчиловци и Райко от
Църнощица, и двамата юристи
в Босилеград. Брат й Перица е
ученик от втори клас на гнмназията. Талантлива за артистка, с омайваща красота и нас
троение, влюбена нървоначал но в медицина, тя отрано
чувства силата на бащинското
насърчение (който е истински
идол за нея) и се записва да
изучава правните науки, за
които казва, че са станали найсилната й любов.

- Много хора ми говореха,
че нанраво съм родена за артистка. Аз не се осмелих, по
любовта ми към театъра е още
жива. За мен образованието е
най-важно, а какво н къде ще
работя, зависи от много обстоятелства.
* Как учиш, как почиваш,
използван! ли съвременната
тсхпика>

- Не работя много, но ор
ганизирано, със строго поста
вена цел. Обезателно уча от
повече различни книги. На
въпросите, които като чс ли
сами се оформят докато уча,
* Баща ти ли е „виновник” търся отговор и докато нс го
или благодарение иа него из
бра професията си?
- Той е мой идол. Ако беше
артист, и аз би станала артист
ка, обаче той е юрист и аз по
исках да стана като него, дори
и нещо повече. Аз силно оби
чах медицината и като дете
вярвах, че ще стана лекарка.
Най-малко от всичко обичах
правото, но сегашният избор
ми е чудесен и съм много щаст
лива, че се определих тъкмо за
тази наука. Успях да вляза в
същността й и колкото по-дъл
боко я опознавам, толкова по
вече я обичам!
* Защо избра тъкмо в Ниш,
харесва ли ти и как се чувстваш
тук?

- Пак под влияние на ро
дителите ми, защото това е

Ивана Стойнева

градът на тяхната младост, на намеря, не се отказвам. Всичнеповторимата любов и всяко ко, което ми се струва абстракначало в техния живот. Градът тно, изследвам чак докато не
опознавам постепенно, друже стане съвсем конкретно. Нали
любна съм, имам, разбира се, следвам науки, които ми нала
приятели, колеги и колежки от гат това? Почивам си само когато спя. Всичко останало е
всички градове на Сърбия.
“дейности”.
* Как лекуваш носталги* Кои?
ята?
- Ако отговоря с най-стере- Тя не ме е завладяла до
такава степен, че да изисква отипното “обичам всичко, ко“лекуване” Повече тъгува ето обичат младите”, и аз ще
майка ми. На мен най-много ми бъда стереотипна, но на мен ми
липсва чистата природа, све се иска да бъда точно такава жият въздух, песента на пти обикновена.
ците...
* Търсех, но не намерих
* Означава ли това, че си
станала самостоятелн а?
- С идването ми тук, опоз
нах самата себе си. Макар че се
срещах с различни трудности,
успях да ги преодолявам, като
същевременно ставах по-сил
на, по-мощна и по-своя. Всъщ
ност аз никога не съм сама където и да съм, с мен са и родителите ми, чувствам близостта им, силата на любовта
им и така аз никога не съм нито
усамотена, нито слаба.

подходящ момент да те попи
там и за момчетата, които, над
явам се, са част на всекидневи
ето ти, а може би и повече...
- Споменахме ги, когато си
говорехме за живота в Ниш.
Имам много приятели, повечето от които са момчета.
* (Не) вярваш в теорията,
че мъжете и жените (не) могат
да бъдат (само) приятели, или?

- За да бъде някое момче
“мое”, то трябва преди всичко
да ми бъде приятел. Нали ка* Какво и кой най-мпого ти зах, че всичко изследвам,
липсва?
* Някоя поръка за родите
- Като ученичка в гимназ лите, професорите, на Босиле
ията сериозно се занимавах с град, момчетата, мен...
всички така наречени “извън
- Ще се опитам да цитирам
училищни дейности”, като реКлахкон: “Не можем да очак
цитаторка, конферансие, ар
ваме от хората да се отнасят
тистка. Изпълнявах главните
като богове, ако смятаме, че
роли в пиеси като “Власт”,
всъщност природата им е зла,
“Покондирена тиква”, “Жен
ско царство” и др. Тези дей но можем да очакваме това,
ако смятаме, че човекът е споности ми въздействаха обогат
яващо, облагородяващо - нап- собен да се усъвършенства”.
На такава основа лежи и моята
раво като духовна храна.
професия - да се стремя към
* Защо тогава не „опита хуманизма,
късмета си” в Академията за
М. Станойевич
театър, филм и ТВ?

О

ЩРИХА ЗА ПОРТРЕТ: ПАВЕЛ ИЛИЕВ

УЧИТЕЛЯТ ОТ ЖЕРАВИНО
Павел Илиев от Райчиловци,
учителят от Жеравино, както
мнозина го знаят, е един от найзаслужилите деятели за развити
ето на просветното и културно
дело в Босилеградска община.
На 20 декември 1945 г. със съп
ругата си Стоимснка и с двете си
деца пристига в Босилеград, където Околийският отбор го е
назначил за член па изпълнител
ния си отбор и за отговорник за
просветната и културна дейност.
Като такъв но-късно гой даде
особен принос да се формира ре
дакция и да започне да се печата
първият вестник па българското
малцинство в СФРЮ ‘‘Глас на
българите в Югославия”. 'Гой бе
член па редакцията и с автори
тета си повлия колегата му Дра
ган Дойчинов от Гложие да ста
не пръв редактор на вестника.
Илиев е роден през 1915 го
дина в с. Жеравино, най-отдалсченото от Босилеград село.
Някога жеравииското сели
ще се намирало под Жеравинска
чука, в местността ТА РАЙ КТ
1ДИ. В синорите на селото и днес
се откриват останки от средно
вековните крепости “Градище”
и “Друм”. Сетне хората избягали
от ветровете и се заселили подолу в ладийката. Понеже сели
щето останало в България, през
1926/27 Павел започнал да учи в
Караманпца.
“Това беше малка построй
ка, покрита със слама. Учител
беше Станиша Шчспанович,
черногорец. Първата година

обаче не отивах редовно на учи
лище. Учех у дома и от време на
време отивах при учителя да ми
помага. Във второ отделение
станах редовен ученик. дСномням си, че бях отличник , казва
днес пенсионерът Павел.
Понеже бил от бедно семей
ство, взел на заем тогавашни ИК)
динара и заминал в Скопие, където станал гимназист. Нямал
материални възможности и след
пз»рвия клас, който завършил с
отличен успех, заминал за Горни
Милановац, къдсто имало общежитие за отличници. През
1939/40 в Неготин завършил за
учител.
“Зададе се войната и ме пови
каха войник в Мостар. На 19
април немците ме плениха и ме
откараха в Германия. Беше много, много трудно, но тъй ка то
съм българин по народност, още
през септември ме пуснаха и сс
завърнах у дома. Освобождени
ето дочаках в селото си, къдсто
станах учител”, казва днес той.
Павел-учитслят посвещава
целия си трудов живот на обра
зованието и културата в Босилсградско. След освобождението
нямало учители, а хората били
неграмотни. Организирал е сък
ратени курсове за ограмотяване
на възрастните, отстоявал идея
та си момичетата да сс учат, да
сс осигуряват средства за из
граждане и откриване на нови
училища. Днес той казва: “Като
човек дарих всички свои сили на
образованието и културата и

Павел Илиев
съм доволен. Всъщност, може
ли да има място за неудовлетво
рение при факта, че деца на бед
ни селяни станаха учители, ле
кари, инженери, икономисти.
юристи...
Тези образовани хора са гор
дост иа целия ни край, който е
известен навсякъде с тях.”
През 1982 година нашият съ
беседник е пенсиониран. Със съп ру гага си Стоимснка, ио-малкия си син, двете внучета и сна
хата днес живее в Райчиловци.
По-възрастният му син с иконо
мист в Ниш. Павее живее скромно, свикнал е да живее така от
дете. Никога не търси за себе си
нещо, което може да “боде в очи
те” на други. Пенсията му е
скромна, но е доволен, “Не е
важно колко голяма е пенсията,
а колко години ще я получаваш“,
каза накрая той.
Стоян Евтимов

ОТЗИВИ

ПОДКРЕПЯМ СТАНОВИЩАТА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА Г-Н ДЪНКОВ
Статията на г-н Александър Дънков “Димитровградчани предлагат най-лошия вариант”
(“Братство”, 4 април 1997 г.) ме трогна и възхити
с реалния подход на автора към въпроса за зна
чението и ролята на майчиния ни език в учили
щата на българското малцинство.
И аз мисля, че вторият вариант е най-добър:
половината от предметите да се изучват на бъл
гарски, а другата половина - на сръбски език, при
застъиеност на сръбския език с два часа седмично
и на бълграския език - с пет часа седмично от
първи до пети клас и четири часа седмично от
шести до осми клас. По този начин децата ще имат
възможност да научат н двата езика, което ще им
бъде от полза при по-нататъшното им образо
вание. Предлагам в първи клас да се учи само
българската азбука, български буквар и читанка,
а сръбският език да се изучава от втори клас.
Кои предмети да се изучват на български, а
кои на сръбски език? По мое мнение природните
науки - математика, физика, химия, биология и
техническо - трябва да се изучват на сръбски, а
история, география, музикална култура, изобраз-

ително изкуство и физкултура - на български ез
ик. Чуждите езици (английски и руски) трябва да
се превеждат по възможност на български език, а
може и на сръбски. Тъй като географията се чис
ли и към естествените, и към хуманитарните на
уки, но малко повече към естествените, то и тя
може да бъде включена в групата на предметите,
които ще се изучват на сръбски.
Надявам се, че с втория вариант за изучването
на майчиния ни език в основните училища ще
бъдат удовлетворени основните критерии за двуезичност в обучението и нашата държава няма да
бъде критикувана по въпроса за правото ни да се
учим на роден език. В обратен случай и по-на
татък ще създаваме неприятности на стоята ро
дина и ще даваме аргументи на ония, които я кри
тикуват за нарушване правата на малцинството.
Защото майчиният език и националната култура
са основни елементи на националната самобит
ност на един народ, съответно и на едно малцин
ство.
Ранко Карамфилов

В ЗВОНЦИ ПРЕДИ 34 ГОДИНИ

ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
Звонският край отдавна е известен с кръшните си народни хора. Преди 50 години в Ясенов дел
работеше учителката Тодорка
Мицева от Славния, която често
казваше: “Когато хората от този
край се хванат иа хоро, не се раз
личава кой е стар, а кой-млад”. И
самата тя тя беше силен хоронгрец. Нейният фолклорен състав
разнасяше славата на Ясенов дел
чак до Белград.
Преди 40 години в Звонци дой
де учителят Иван Колев от с. Радейна, Димитровградско. Колев
беше извънредно активен просветител и талантлив музикант. Прочу се надалече като добър хороигрец, певец и свирач. Във всичко
това му помагаше неговата съпруга Кошута, също учителка. Кул
турно-забавната дейност в Звонци
тогава беше развита. Особено успешен беше фолклорът на жените
(на снимката) през 1963 година,
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Изключително добре подготвен
от художествения си ръководител
Иван Колев, този фолклорен състав винаги пленяваше зрителите

на многобройннте културни прегледи в Бабушнишка община и Пиротска околия.
Й. Миланов

ШшШШ

РОДСТВЕНИЦИ
СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ

ПОЕТЪТ
ГЕОРГИ СТРУМСКИ
МЕЖДУ честитките, изпра
тени по повод 35-годишния юби
лей на “Другарче”, срещнах една особено интересна и свидна за
мене, защото е изпратена от из
тъкнат творец в съвременната
българска литература - поета
ГЕОРГИ СТРУМСКИ. От него
вата кратка и съдържателна
честитка узнаваме, че той е един
от нашите родственици.
>(В честитката си до “Другар
че - по-точно до “момичетата и
момчетата, читатели на сп.”Другарче”, Струмски пише и след
ното:
“Корените - това са листата,
само че спуснали се надълбоко в
черната пръст. Листата - това са
корените, само че стрелнати на
високо в небето.”
Чрез тази мъдрост поетът Струмски по един
метафоричен и дълбоко експресивен начин ни
подсеща, че неговото семейство, а и още десетки
хиляди български семейства, имат корени по
нашите краища. Един от корените на поета
Георги Струмски, по женска линия, води в село
Паралово. едно от най-близките до Босилеград
села. Прабаба му Гоца е била една от иреселничките, която през онези размирни години
потърсила по-сигурен подслон по долното тече
ние на река Драговищица, в Кюстендилско. Докато прадядо му Стамен, роден в село Кръклян,
Кривопаланско, търсейки спасение от турците,
също се е преселил в Кюстендилско.
„Затова ви обичам като еднокръвни родственици” - пише накрая поетът Георги Струмски на
читателите на “Другарче” (подч. от мен).
Откровеността на поета Г. Струмски е про
пита с дълбока душевност и искреност, с чувство
на гордост за своето потекло; той е като един от
“листата...стрелнати нависоко в небето”. Като нн
осведомява, че е потомък на наши предци, той
същевременно ни напомня да не забравяме мноз
ината знайни и незнайни наши родственици, които

СЛОБОДАН СОТИРОВ
ОТНОВО В ДИМИТРОВГРАД

време живее и работи в София.
Истинското му име е Георги
Асенов Йорданов, а Г. СТРУМ
СКИ е неговият литературен
псевдоним. Първоначално учи
лище е завършил в родното си
село, а гимназиално образова
ние получил в гр. Кюстендил.
Виеше образование е завършил
в София - българска филология
в софийския университет “Кл.
Охридски”. Няколко години е
работил като гимназиален учи
тел в Пирдоп, Кюстендил и Со
фия. След като се утвърдил като
талантлив и изграден поет, на
пуснал учителската професия и
дълги години е работил в редак
циите на вестници и списания,
предимно като редактор или
завеждащ даден отдел. Бил е
главен редактор на в-к “Пулс”, заместник главен
редактор на сп. “Обзор”, главен редактор на сп.
“Славейче”, завеждащ отдел “Детско-юношеска
литература” в издателство “Български писател”,
секретар на Съюза на българските писатели и пр.
Със свои стихотворения за пръв път се по
явява във в-к “Народна младеж” през 1958 г. От
тогава редовно сътрудничи в българската литера
турна периодика, както и в другия печат. Написал
е много стихосбирки, поеми, книги с художест
вено-документална проза и книги за деца и юно
ши. Струмски е изтънчен поет лирик. Наблю
давана цялостно, неговата поезия се отличава с
подчертан граждански патос.
Георги Струмски е твърде плодовит поет. Ав
тор е на множество стихосбирки за възрастни и на
още повече за деца и юноши. Понеже списъкът на
неговите книги е доста дълъг, тук ще посоча по
няколко от споменатите три области на неговата
творческа изява, като: “Две поеми, “Три писма”
(поеми), “Моите пролети и зими” (стихотворе
ния), “Слово за комуната” (поема), “Огънят, на
кой съм се грял”, “Детелина”, “Докато живея, докато обичам” (стихотворения) “Хиляда и един

ГЕОРГИ СТРУМСКИ

В Градската галерия днес (петък, 25 април) ще бъде открита са
мостоятелна изложба на този изявен димитровградски художник
Да си припомним: на 5 април
1995 година в Димитровград бе от
крита самостоятелна изложба на
най-известния димитровградски
художник Слободан Сотиров. Гол
ямото желание на художника пър
ви неговите съграждани да видят
постановката тогава, преди две го
дини, се натъкна на сериозен проб
лем: в Димитровград нямаше под
ходящи помещения за художестве
ни изложби. Група негови прияте
ли и ентусиасти от града се наеха
да намерят решение. Помолиха то
гавашния директор на ГИД Миха
ил Иванов да изпразни новопос
троените за търговски магазин по
мещения в центъра на града и той
се съгласи стова предложение.
Откриването на изложбата бе
ше внушително. Многобройни ди
митровградски любители на живо
писта, приятели и почитатели на
художника останаха силно впечат
лени колкото от големите пости
жения на техния прочут съграж
данин, толкова и от амбиента - по
мещенията, в които стана излож
бата. По този повод нашият вест-

ник между другото писа: “Все пак
трябва да се каже и за нещо друго:
нима група ентусиасти и почита
тели на големия художник (чест и
на спонсорите) начело с д-р Нико
ла Цветков и Сретен Игов бе тази,
която трябваше да открие прек
расните помещения за галерия, от
които не би се срамувала която и
да било световна метрополия. Са
мо в такива помещения такова из
куство може да доживее пълен
блясък”.
Оттогава изминаха две години.
Редяха се тук изложба след излож
ба. Помещенията, които тогава по
принуда бяха галерия, официално
станаха Градска художествена га
лерия, която се афнрмира като ед
на от централните културни инсти
туции в Димитровград.
Две години по-късно “винов
никът” за откриването и отново е
в нея с най-новите си творби. Ето
удобен повод откриването на из
ложбата да бъде същевременно и
отбелязване на втората годишни
на на галерията.
В. Димитров

НОВ РЪКОПИС НА
ВЕЛИМИР КОСТОВ
На 17 април в културния дом
“Йосип Колумбо” в Ниш, за членовете на новосформираното
сдружение на нишките писатели и
почитателите на поетичното слово, бе организирано първо публично четене на ръкописа на Велимир
Костов, известен преводач от английски език.
Книгата със заглавие “Премълчани договори” ще бъде отпечатана тези дни в нишкото издател
ство “Градина”. Свои впечатления

за ръкописа изказаха: Саша Хаджи Танчич, известен разказвач и
главен редактор на издателство
“Градина”, Горан Станкович. поет
и гл.редактор на сп. “Градина ,Зоран Пешич-Сигма, поет и главен
редактор на списание “Нишки аналитичар”, председател на друже
ството, Зоран Чирич, поет и разказвач. Стана Динич Скочаич,
поет и разказвач и други творци от
Ниш.
в.м.

НА ФЕСТИВАЛА НА САМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРИ В ЛЕБАНЕ

ТАЗИ, ЩО ОБИЧАХ И ОБИЧАМ...
Тази, що обичах и обичам,
шиха сйи на моята ръка.
И към спомените ли надничам,
все до мен я Помня, все така.
Помня как из Пътя Протумяха
Покрай мен веднъж във светъл час
тъмни Плитки на девойка Плаха.
Не, _
от По-иреди я Помия аз.
С тази, що обичах и обичам,
хвърлях на врабчетата зърна,
сринах над букварчешо и тичах
През онези мили времена,
През които ясно бе ни всичко,
всичко достижимо бе за нас.
Но тогава казвах й сестричка.
Не,
от По-Преди я Помпя аз.

ШяшШ

На 21 април т. г. димитровградският театър “Христо Ботев” ус
пешно се представи на Фестивала на самодейните театри в Лебане с
пиесата “В открито море” от Славомир Мрожек. Димитровградският
актьор Делча Гигов е удостоен с похвална грамота за една от най-забележителните актьорски роли на фестивала.
На същата манифестация пиесата, която подготвиха членовете на
детската сцена при театъра “Хр. Ботев”, е обявена за най-добрата пиеса.
Младите димитровградски актьори Александър Алексич и Миша Ка
менов са получили награда като най-добри млади актьори.
Б. Д.

НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ РОМАНИ В СЪРБИЯ И В ДИМИТРОВ
ГРАД

Тази, що обичах и обичам.
(Из "АНТОЛОГИЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ЛЮБОВНА ЛИРИКА )

уката литературата живописта, музиката - из- юноши),

краища,
чяпължение да се заНе е ли тогава и "“ТчГти .слоип.ш
познаем стяхната I Р
Хс спои родственици,
да се гордеем с тях
които
както правят всички други народности,
имат такиваI видни творци. Да се надяваме, че годините на изолация, остри вражди и подозрения
остават зад нас и чс отфучаха навеки като всяка
фъртуна, оставяйки зад себе си само горчиви спомени.
Тъй като постът Георги Струмски лично зая
ви, че се чувствува като наш родственик, нека
поемем искрено и сърда чно подадената от него
ръка, да му поблагодарим за хубавите думи и чувства и да се запознаем в основни черти с твор
ческата му личност и литературното му дело.
Георги Струмски е роден през 1932 г. в село
Слокощица, Кюстс идилеко, България, но дълго

Нови признания за
димитровградския театър

Тази, що обичах и обичам,
люшкаше ме в своите ръце.
Аз не знаех как ри я наричам,
само милвах чистото лице.
Тя стоя с черти благословени
в тъмнините страшни на нощта,
През която нямаше ни мене,
пито ейомена,
ни Песента.
Майка тя ми бе,
сестра рождена,
беше ми любима.
А сега майка на сина ми - уморена,
тихо сйи на моята ръка...

Голямото

пътуване

(повеел

за

Тук посочихме само една малка част от онова,
което може и трябва да се каже за творческата
същност на поета Георги Струмски, колкото да
кажем* на нашите читатели, че той е един от нашитс родственици, които не забравят своите ко
рени. А у ио-любознателните да събудим интерес
към литературното творчество на Г. Струмски, за
да потърсят и намерят негови произведения, как
то и критически обзори за тях (има ги в изобилие),
за да се запознаят по-цялостно с него.
Съвсем логично би било Центърът за култура
в Босилеград, както и библиотеките при гимназ
ията и основното училище, да се поинтересуват и
да се снабдят поне с част от произведенията на Г.
Струмски и по този начин да направят достъпни
книгите му за нашите читатели.

„В ТРЮМА” Е
НАИ-ИНТЕРЕСНИЯТ
РОМАН НА
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Според традиционната анкета
на Народната библиотека на Сърбия най-четеният роман през мипалата година в Сърбия е “Времетто на властта” от Добрица Чосич. В анкетата са били включени
всички библиотеки в републиката,
които са дали пет свои предложепия. Народната библиотека в Димитровград предложи следните
романи:
1. “В трюма” (“У потпалубльу”) от Владимир Арсенович
2. “Залезът на деня на Балканите” от Гордана Куич
3. “Времето на властта” от Добрица Чосич
4. “Господар и слуги” от Антоние Исакович
5. “Последен полет за Сараево” от Момо Капор

Както се вижда, в конкуренцията са били романите, печатенн
през последните три години, при
условие да са написани от юго
славски писатели.
Г-н Момчило Андреевич, библиотекар в Народната библиотека
в Димитровград, ни уведоми, че за
жалост в димитровградската библнотека има само едни екземпляр
от романа “Времето на властта” от
Добрица Чосич. През последните
няколко месеца в библиотеката
пристигнат най-новите издания на
югославските автори. Тези книги с
закупило Министерството на културата на Република Сърбия и безплатно ги изпраща на библнотекнте в най-неразвитите общини на
Републиката,
б. д.

Мило ПРИСОЙСКИ
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о

гост
Цялото село беше побеляло
от пърпии сняг, който започна да
аали още през нощта и не спи
раше. Студен вятър духаше от
към планината толкова силно,
че не можеше човек да се по
каже напън, а камо ли да излезе,
Стрина Станка седеше край печката с къделя в ръце и готвеше
вечеря, а чичо Петър бе излязъл
да нахрани кравушкитс в обора
и вече трябваше да сс върне,
Двамата живееха сами вече ня
колко месеца. Единственият им
син бе заминал в казармата още
през лятото и оттогава не бяха го
виждали - само от време на време получаваха от него по някое
писмо и снимка.
Тази вечер при тях бе дошла
на гости Милка, сестрата на чичо Петър, която живееше в съседното село и дохождаше често
да ги поуспокои и утеши. Докато
навън беснееше снежната виелица, в топлата стая стрина
Станка и Милка си говореха за
едно, за друго, а най-вече за лошото време.
- Милке, докато не мине този
вихър ти няма да си ходиш - каза
стрина Станка.
- Море, Тане, кой знае дали
няма да е още по-лошо. По-добре ще е да си вървя утре су
тринта - отговори Милка.
В този мпг влезе чичо Петър,
целнят побелял от снега.
- Брей, що е студено! Поне
вятърът да не духа така силно
...Станке, я иди да донесеш дърва, че нощес мишка и котка ще
спят заедно!
Като видя Милкината торба
на кревата, той я погледна въпросително:
- Милке, ти за път ли мислиш? Не може да си отдеш утре,
нали виждаш какво е времето, не
те пускаме! Ще седиш, додето
мине тази стихия, пък и Станка
ще успокояваш, тя все за Здравко си мисли. Като че ли той е
единственият, който е отишъл в
казармата.
Стрина Станка донесе дърва,
накладе печката и започна да
слага вечерята. Кучето започна
да лае и да отстъпва към пор
тата.

ДА СИ ПРИПОМНИМ
ПРЕДИ 85 ГОДИНИ

- Петре, излез да ВИДИШ кой
е! Аз отвързах кучето, ще уплаШИ НЯКОГО.

- Сигурно е някой седснкар промърмори той и излезе.
Чичо Петър напипа някак в
мрака прекъсвача, щракна го и
отпори входната врата. На прага
стоеше висок млад човек във
войнишки дрехи! Старият се
стъписа от изненадата, но след
като се посъвзе малко, радостно
извика:
- Станке! Милке! Я излезте
да видите кой ни с дошъл!
И той започна да прегръща
нощния гост, след това взе торбата му и го въведе в стаята.
- Синеее! Ти ли си? Ох, добре
дошъл на майка! - извика радое
тно стрина Станка, прегръщайки го и целувайки студените му
бузи.
- Добър вечер, майко! Добър
вечер,тетко!-казаЗдравко.-Та
полека де, като че ли не сте ме
виждали няколко години, а не
няколко месеца.
- Леле, маминото, ти си ми
измръзнало - вайкаше се стрина
Станка, като шеташе натам-насам. - Я седни до печката да се
стоплиш, а аз ей сега ще ти сваря
чай.
- Станке, не е чай за него, но
я ти намери чайника да донеса
ракия от мазето! Жешката ракня е за мъжете, а не твоите чайове! -променирешениетойчичо
Петър.
Двамата старци се разтичаха
из къщи като че ли бяха на двадесет, а не на шестдесет години.
Здравко съблече замръзналите
войнишки дрехи, отново стана
“цивилен” и седна край печката.
Започна внимателно да разглежда стаята, сякаш търсеше да
види някаква промяна в нея, но
всичко си беше същото. Чичо
Петър донесе чайника с ракия,
стрина Стана наряза пушено ме
со...
Цяла нощ в малката къщурка не гасиха електрическата
крушка. В този дом бе влязла
голяма радост, която стопли
сърцата на самотните старци...
Занко СТАНОИКОВ
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ДОМ
Домът е повече от къща. Дом е и хамбарът, и дървото пред
къщата, и оградата около двора. Дом е и къщният праг, и билката
на покрива, и всички спомени, които ни свръзват с мястото, където
са нашите корени, където е нашето детство и нашата раздяла със
скъпите ни покойници.
Дом е мястото, от което се вижда изгревът на слънцето, от
което се чува бълбукането на реката, мястото, на което сме свои на
своето.
Дом са и снимките на стената, тишината на стаята и късчето от
небето, което се вижда през стъклото на прозореца.
Дом е споменът за огъня в печката, за веселата игра на светли
ната по тъмната стая и за бабините приказки за самодиви, мъгьосници и дяволи.
Дом е масето, на което сме писали домашните си работи, играли
шахмат и слагали чашка с кафе.
Дом е одърът, на който е лежала болната ни майка, от който
душата й е отишла в рая и който сега е покрит с чаршаф, бродиран
от нейната ръка.
Дом е кухнята с непипаните отдавна съдове, със ситото, пълно
с паяжина, и с нощвите без хляб.
Дом е гостната стая, в която е имало служби, сватби и в която
се е плакало пред последната целувка по челото.
Дом е зимникът, по който вече не тършуват мишки, буретата
кънтят празни, а къделята преде тънка жичка на времето.
Дом е здавецът, който се е приютил до стената на къщата,
чимширът, който отдавна не е пипнат от ръката, която го е
засадила и дъбът пред къщата, който стърчи в небесата.
Дом е кошарата, която блее празна, плевникът, през който духа
вятърът, и бунарът, под чийто поклопец расте мъх.
Дом е гнездото на лястовичката в безжизнения коридор, изкривеният комин на покрива на къщата и таванът, на койт о се
спотайват прилепи.
Дом е дръвникът, обраснал с коприва, дворът, покрит с плевели,
и плотът, обвит в павит.
Дом е къщният праг, на който се седи; главата, обхваната с ръце,
и сълзата, която е капнала на каменното стъпало.
Домът е само един. Останалото са: апартаменти, кръчми, гари,
влакове...
Навсякъде иди, дома се върни!
Драгослав Манич Форски
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ВЕРДИ И ПАГАНИНИ
В ЦАРИБРОД
КаПслмаЛсШоръШ пи военната музики на 25-Сни драгомански полк ТОДОР ЙОР
ДАНОВ НАУМОВ бе любимец на идрибродчани. Благодарение ни него и Цариброд
освен народни музика са слушаше и оПерна музика.
Всеки празничен ден и
неделя след обед царибродчани излизаха до Павлиончето, в центъра на града,
днес площад "Освобожде
ние”, за да слушат музика,
изпълнявана от военния ор
кестър на 25-ти Драгомински полк под диригентството
на ТОДОР НАУМОВ. Това
са били незабравими дни, ко
ито се преразказваха от
участниците. Днес вече няма
11—живи свидетели сред ония
царибродчани, които нямаха
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телевизия и радио, но затова
Площадът в Цариброд с „Павлиончето"
пък имаха възможност да
слушат хубави военни мар
шове, хора и ръченици, опда си купят лимонада, бонбони и локумчета,
еретки, някои от които композирани в Цари- а пред кръчмите и пържоли. В програмата
брод.
участват и царибродчани. Освен в духовия
Празничните следобеди Данаил Шипов оркестър, Наумов е работил и с младежите,
описва като голямо културно събитие. Ста- По това време Цариброд е имал Певческо
рите хора, пременени като за театър, взимат дружество, а в училището е бил сформиран и
по едно столче от дома си и бързат към хор.
дюкяните на площада, за да заемат място с
Днес, 80 години след тези събития, можем
добра видимост към Павлиончето. Младите да си припомним всичко това благодарение
са на площада, чакат музиката, която прие- на старите царибродчани, които разказваха
тига от казармите, изпълнявайки марш. за ТЯХ и на Елена Наумова, дъщерята на ТоВсички очакват да пристигне духовата муз- ДОр Наумов, която през 1990 година издаде
ика. Тържеството започва с изпълнението на книжка за работата на своя баща като канародни хора, а след това с валсове и оперна пелмайстор, диригент и композитор,
музика. По време на концерта хората могат
V

ТОДОР НАУМОВ е роден в град Велес
през 1883 година. Син е на музикант - Йордан
Канонджията. Учил е във Велес, Солун, Ца
риград. През 1907 година започва да работи в
гр. Свищов, а след това в много градове, меж
ду които Цариброд, Сливница, Дупница, Горна баня, Враца, Кюстендил, Ямбол. Навеякъде Наумов оставя впечатление за човек с
високо музикално образование и богата об
ща култура. Той проявява интерес и към дру
ги научни области - литература, история, гео
графия. Но най-голям е бил интересът му
към музиката. Изпълнявал е Глинка, Чайковски, Верди и Паганини.
“Той имаше задълбочени, разностранни
интереси. Отлично владееше много езици говоримо и писмено румънски и турски език
(с арабско писмо), свободно говореше и пи
шеше на френски и гръцки. Привличаше го
и изобразителното изкуство. Рисуваше до
бре. Твърде често неговите музикални идеи
се материализираха в живописна форма в ри
сунки върху партитурите му” - пише за своя
баща Елена Наумова.
По време на своето пребиваване в Цари
брод Наумов с така широкото си образование
е оставил големи следи в културния живот на
града. Той е запомнен не само с концертите
до Павлиончето, но и с активната си работа
сред младежите и с композициите, създадени
в Цариброд. През 1912 година Наумов е написал валса “Възпоменание", коПто редовно
е изпълняван в Цариброд, а след това няколко китки и маршове за 25-ти Драгомански
полк, “Стара планина , танцова музика
(“Елеонора”, “Пролетни мисли , "Свободен
валс") и други.
Капелмайсторът Тодор Наумов е творил
в различни музикални жанрове - увертюри,
рапсодии, сюити, китки, три симфонии, маршове, концерти за симфоничен и духов оркестър, войнишки песни и оперите “Богданка”, “Сине мой” и “Зидари”.
Цариброд го помни от 1910 година, когато
е поел ръководството на музиката на 25-ти
Драгомански пехотен полк. Той е бил в Цариброд и през 1912 година, когато на 17 септември била обявена мобилизацията. В първата
Балканска война той е на фронта заедно с
царибродчани.
“Тоя ден в малкия граничен град Цари
брод, превърнал се във военнен лагер, не спи-
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Капелмайстор Тодор Наумов със съпругата си
Анета Бапасчева (1911)
раха звуците на военната духова музика, песните и войнишките хора, като че ли тук имаше най-голям народен празник" спомня сп
съпругата на капелмайстора.
Тодор Наумов стигнал с царибродчани до
София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Люле, Бургас, Епиватос близо до Цариград, а
оттам - обратно до Цариброд,
След войната, през 1919 година, Т. Наумов
е отново с царибродчани в самодейния ансамбъл. Много младежи от ансамбъла дължат на него основата на музикалното си образование. Благодарение на него те за пръв са
организирали свои концерти в Цариброд и
околността и за пръв път са слушали любимите мелодии на Наумов от Верди, Глинка
и Чайковски.
Богдан Николов
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НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

НАРОДЕН КАЛЕНДАР И ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР В ЗАБЪРДИЕТО
К

алендарната обредност об
хваща целия годишен пе
риод от Коледа до Коледа в
различни цикли - израстване, уз
ряване, западане и пак израстване - и е тясно свързана с об
работката на земята и отглеждането на добитъка. Всичко, ко
ето е умряло, се съживява, раж
да се отново, събужда се. Зим
ното слънцестоение означава,
че денят почва да се увеличава да наедрява “като просено или
царевично зърно”. Родилното
начало е намерило своя израз в
религиозната песен “Замучи се
Божя майка от Игнатовден до
Коледа, та роди млада Бога”.
Песните и благословиите са насочени към преуспяване , към
любовно-женитбени копнежи,
добри отношения и разбирател
ство в семейството; умножаване
на стадата, добитъка; здраве и
щастие за хората и техните деца
и радост в къщата. Всеки обред
е свързан с някои от християн
ските празници (светец). Обред
ните практики се преплитат или
повтарят при много от празни
ците (правене на обредни хля
бове, варене на жито и бобови
храни - например на Варвара,
Бъдни вечер, Свети Никола,
Гергьовден и други). При повечето от празниците се повтарят
такива характерни обредни чер
ти като запалване на свещ за
здраве, кадене на ястията с там
ян, пост и забрана за работа.
Обичаите са пренасяни от поко
ление на поколение, от стари на
млади; децата учат от старите и
като пораснат, следват научено
то от старите. Целта на обред
ността е по-добър живот, здраве
и радост; да има всичко, да се
роди всичко, да няма глад и бо
лести при хора, животни и рас
тения. Човекът е дял от приро
дата и не може без нея, затова
вярва, работи и има, а полската
работа разпределя спрямо го
дишните периоди така, както е
било от “век и заман”.

събират и договарят как ще кичат кошчетата - крошньетията;
как ще се облекат в хубави дрехи
и коя откъде и какво ще вземе,
ако няма свои дрехи; кои песни
ще пеят. рдно момиче правят на
“кумица” - тя ще играе, ще върти
кърпа, ще пее най-много, а другите ще й пригласят. На самия
ден ходят у роднини, комшии и
пеят песни за домакините: където има мома - за момата; където има момък - за него; където
има бебе - за бебето, за млада
булка, за войник и т. н. Домак
ините даряват лазарките с яйца.
Когато лазаруването е завърше
но, лазарките си отидат у дома и
оставят яйцата до Велики чет
въртък преди Великден, когато
ги боядисват. После лазарките с
песни отиват за върба, за да на
кичат портите, вратите на къ
щите с върбови клони за здраве
и благоденствие. Ето как пеели
лазарките:
гДеле, мили Лазаре,
швояша булка, що беше,
в градина сшоеше,
мъжко решение държеше
шапчица му шиеше,
мнлно му говореше,
шнхо жално пееше...”
,рн, Лазаре, Лазаре,
шука първо дойдохме,
мома и момче нандохме.
Дали е мома сгодена?
Дали е момче женено?
Ако е мома сгодена догодина да е жена.
Ако е момче женено догодина мъжко решение... ”
Лазаровден в Забърдие се
чества и като имен ден на хората,
които носят името Лазар...

Цвешнииа

В последната неделя преди
Великден е празникът Цветни
ца. На този ден хората от всички
села са ходели на събор в Цари
брод. Вярва се, че на този ден
Исус Христос е влязъл в Еру
салим. Младите ходят в гората за
цветя. И този ден лазарките се
събират, ходят по къщите и пе
ят. Децата, които искали да оти
дат на събора в Цариброд с май
ките си, старите хора са ги лъ
В събота преди Цветница е гали, че трябва да целунат “дърлявата
бабичка” на входа в
Лазарица. Това е празник на мо
мичетата. Два-три дни преди Ла града, та тогава да влязат, и те се
зарица момичетата от махалите отказвали. Цветница е чествана
на селта в Забърдие почват да се и като имен ден. Ето една песен:

Лазаровден,
Лазарииа или
Върбица

Цвешице ле, мила Цвеню,
заминавам, йоминавам,
край Цвешини мили йорши,
да я видя, не видех я,
да я срещна, не срещнах я.
Догледах я в градина им,
в градинаша край ивешешо
де легнала - шам засйала.
Сишна я роса избила,
роса сишна кашо дъжд она бела кашо снег.
Ой, Цвешние, мила Цвешо... ”

насред селото! Момите,облекли
нови литаци, играят и “на земя не
се опират”. Излязло е цяло село,
едни играят, други гледат, жени
те са сложили перашки в джо
бовете и ги дават на децата, а те
ги “кълцат”, радват се, тичат, иг
раят около хорото, смеят се...
Всички са весели. Момите и
момците играят на танец, харес
ват се. Веля, Велин, Велика, Велинка, Велко честват имен ден
на Великден...

Великден

Гергьовден
(Джурджовден)

Цяла неделя преди празника
къщата се чисти, белосва, пере,
бърше... В четвъртък преди
празника се боядисват яйца за
Великден. На Разпети петък же
ните ходят на черква да се молят.
Цяла нощ попът чете, а те ко
леничат и се молят. На следва
щия ден е Дълга събота - послед
ният ден от поста най-бавно ми
нава.

Смиловци: центърът с черквата

И в събота се боядисват яйца,
пекат се обредни хлябове - яйченици; пече се колач с четири
рога и яйце за всеки рог, а в сре
дата - червено яйце; пече се и
сладка погача (козунаци). В не
деля на Великден се ходи на ком
ка в черквата, отиват всички,
които са постили. В смиловската
черква са идвали хора от почти
всички села на Забърдието. Ко
гато се срещнат, хората се поз
дравяват с “Христос воскресе” и
“Ваистину воскресе”. А когато
се върнат вкъщи, кръсника - по
гачата с яйцата - се кърши, а до
макинът отнася червеното яйце
да го зарови в нива, за да запази
житата от зли сили и да има бе
рекет. Обедът на Великден след
комката е блажен, всичко е
блажно и хубаво приготвено.
Привечер - хайде всички на хоро

щ
Разбра ли, че е починал

Цветанка АНДРЕЕВА

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
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В морето от лъжи, в които сме потънали,
тази измислица е най-коварните, които зложелателите могат да изковат. Без да им мига за
последиците, хората кроят лъжи и ги разпрос
траняват сред населисто. Създава се цяла мре
жа от вестители, които най-често не са виновни
и не съзнават, че разпространяват лъжи. Колко
надалече ще се разпространят те зависи и от
с какво е “засолена” лъжата и кога някой
ще“ пресече с точна информация,
Тъй като живеем във време на множество
обществе1Ш „ лични проблеми, естествено се
въпросът: откъде имаме толкова сили,
врсмс „ желание «а се занимаваме е такива неетични неща и да нанасяме удари в тила? Защо
станахме толкова зложелателни, зломислещи,
злоезични, подмолни, егоисти... Нима не е посе откаЖем завинаги от това! В прой ло тия отлимителии черти хората

успявет пасе овладеят и да ме питат, просто ей ще разпознават и наследниците ни. Защо да ги
Га™? какво ново има в салото, казва Ллсксан- задължаваме със своите злини?
дров, като подчерта, че не му е известно кой го
В. Б.
провъзгласил за мъртъв.

ВЯМСИ

овцете да се накърмат и да пасат
най-хубавата трева, за да се на
хранят добре за празника и да
дадат много мляко. От този ден
ливадите се завардват за косене.
Сутринта на Гергьовден млади
те отиват за цветя по ливадите и
горите. Едни се къпят за здраве
- валят се по росната трева, други
се омотават с павит - повече да
са здрави и жилави. Наберат цве
тя - игличе, кукурек, джурджевче, бабини чорапци, здравец,
млада шума и се върнат. От цве
тята се вие венец за джурджевското агне, за майката му, за ве
дрото, в което ще се мълзе
млякото и венец за портата на
обора (загона), дето са всичките
овце. Под ведрото се слага яйце
да е бяло млякото и да предпазва
овцете, стадото от зли сили. За
този празник се меси колач и

5

ЗЛОЕЗИЧИЕТО КАТО ПОВОД

Васил Александров, управител на пощата в
с. Горна Лисина, е жив и, надаваме се, здрав.
Преди десетина дни обаче някой или някои зложелатели измислиха че внезапно е починал.
“Новината”като мълния обиколи съседните села и Босилеград. Тъй като “хубавата вест надалече се чуе, а лошата още по-надалече , за
“смъртта"узнаха роднините, приятелите, близките му дори във
неговата кончина по'
Босилеваше, понеже през последния месец в Боси
градско починаха много.хора
“Не се ядосвам
",
“въожаЯт’,Тзлите си езици! Не е удобно обач^ за
ввржаг злиге си езици
50 тина души се
роднините, прия ели е
обаждаха по телфона да питат. След к
Р
берат, че лично аз съм на телефона ед

Гергьовден е празник на ов
чарите и най-хубавият пролетен
празник след Великден. Центра
лен празник на пролетно-лет
ните обреди, свързани със земе
делието, скотовъдството, семей
ството и селището.
Ден по-рано поятата се измете с трева. Привечер се пускат

малко колаче като геврек, та
през него и през стара желязна
гривна да се мълзе млякото във
ведрото. Запалват се две свещи
и се залепват на рогата на агнето
и на майката овца малко да погорят за здраве на стадото, па се
свалят. Щом се измълзе мляко
то, подсирва се. Агнето се коли,
пече, слага се в определен съд,
специално се украсява с цвете и
се носи на черква или на кръст,
ако в селото няма черква. Всич
ки членове на семейството се
пременят хубаво и ходят на чер
ква, а там всеки си има опреде
лено място, на което слага аг
нето и сиренето, и всички зас
тават в ред. Цялото село е на
черква. Мине попът, вземе от аг
нето, сиренето и колача, сложи в
дисагите и отминава. След като
минат всички, започва ядене, пи
ене, веселба. Свири се, пее и иг
рае. В Смиловци - на три места
свирки, на три места хоро. Ве
село и хубаво.
Когато се приберат от черк
вата вкъщи, яде се агнето, а кос
тите се хвърлят в мравуняк - да
се множи стадото като мравки
те. Яде се и пшеницата, която е
сварена ден по-рано, като е пър
во очистена и скълцана в чутура.
Сутринта рано, докато младите
ходят за цветя и вият венците,
домакинът отива до една нива и
в нея забожда прът - остън, копраля, та житото да расте висо
ко. На този ден се пеело:
,/Овеши Георги коне кове,
коне кове, Бога моли:
Дай ми, Боже, в ушро рано
да си яхна врано конче,
да си ида из йолешо,
да си видя берекеша
есенншщше класиха ли,
лешницише никнаха ли?
Болен ойде Свеши Георги,
болен ойде, здрав си дойде. ”
На този празник е хубаво и
весело във всички села на Забърдието, а особено в Мъзгош и
Радейна, където на този ден има
служба. От всички села роднини
ходят при роднини, приятели и
познати на гости. Съберат се
всички групи свипджии: смиловчани - три групи, одоровчани три групи, бребевничанн, моинчани, радейнчани. Свирят, надсвирватсе. Моми и момци играят,
водят танци, заглеждат се, харесват се, накичени “като джурджевско агне”.
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За кучето казват, че е най-добрият другар на човека. И за
коня също. Снимката потвърждава това: докато стопанинът
седи в “Пенсионното” н вероятно си ние ракипката, те двамата
- конят и кучето - тръпеливо го чакат. Конят е вързан за
електрическия стълб, а кучето лежи до оградата нащрек и пази.
Кого и какво ли? Дали коня или кога ще излезе стопанинът му
от кафенето? Конят поне има трева пред себе си, а кучето.... то
е свикнало на “кучешкия живот”.
а. т.

ф

КОМПАН1/Ш ДУНАВ

О^ИОУМА

ДУНАВ ОСИГУРА1ЬЕ

ВАЙКА

Главна филиала Ниш

УКАМЕ

НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ
ПАРТНЬОРИ, КЛИЕНТИ
И НА ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА
НА ТРУДА

№ ваякан
БАЛКАНСКА БР. 41, ДИМИТРОВГРАД
Телефони: Централа 010/63-180, Директор: 010/63-574,
Факс: 010/63-574, Р.З. Градина: 61-410, 63-493, 61-411,
Факс: 61-137, Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988,
Факс: 63-370, Рест. Тацино“: 62-284
Ме^ународна и унутрашЕьа шпедици]а: Градина тел. 62-376,
63-199, факс: 62-376, Магацин - }авна царинска
складишта - 63-179.
Жиро-рачун: 62802-601-336 код СДК Димитровград

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

ПЪРВИ
МАЙ

2[ЖДУЦб

РАВ81КА РЙВМДСЕ1Я5К1Н I НЕМШК1Н РВ012У00А

" 16000 1е*К0УАС «Л М.&1К0М 199 ТС1ЕРО»!

ЬО-244 -Ш.ЕХ 19625 19658 19668

Първи
МАЙ

ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
- Босилеград
на гражданите и работниците

на уважаемите си партньори
и клиенти и на всички граж
дани и им пожелава лични и
семейни успехи и щастие

ЧЕСТИТИ

"ДУНАВ"Е
НАЙ-СИГУРНАТА
ЮГОСЛАВСКА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ФИРМА.

ВЕЛИКДЕН И
ПРАЗНИКА НА ТРУДА

честити

^

честити

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

СЪВЕТЪТ НА
СИНДИКАТИТЕ
В ПЧИНСКИ ОКРЪГ
- ВРАНЯ

ПЪРВИ МАЙ

честити

като пожелава на деловите си партньори и гражданите
ускорено развитие в предстоящия период, радост
и успехи в живота и плодотворно сътрудничество с банката

ПЪРВИ МАЙ
И ВЕЛИКДЕН

и вкара
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

01МАУ
051СШРАН1Е 00
ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ПИРОТ
На своите партньори
и клиенти и на всички
граждани честити

на трудовите хора в окръга
с пожелания за многобройни
трудови победи и лично щастие

1
МАИ

^е*г&ГСС*гш>€фГ‘

1 МАЙ
и ВЕЛИКДЕН
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ
-ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА
- БОСИЛЕГРАД
на

свои потребители и гражданите
в Босилеградска община честити

всички

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

Др айа рют)

1>Л». 7.А &ТЛМРЛШКТКАММА I 12КЛ1Ш ГККХТИ.КК СЛГЛЖККиК КЛИИ.ЧМ1ГЛ

за р.о. 17000 Угап)е
Те1е(оп: Угап]е (017) 21-121, 122
Те!ех: 16761 VI) А1.РА
Те1едгат: А1_РА \/гап|е
Те|е(ах: 24-808
Ро51апзк| (ах 85

0Р МЕТАЦМА №11Ш]А УКАКЦЕ
На всички граждани и трудови хора на Бабушнишка община
ЧЕСТИТИ

5а

р.о,

честити

ВЕЛИКДЕН И
ПЪРВИ МАЙ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

на деловите си партньори и на всички граждани в страната

Ф
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ДИМИТРОВГРАД

Ш

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

На деловите си партньори
и гражданите честити

РО “АУТОТРАНСПОРТ"
=Л|
Босилеград
ЩШ Жиро рачуи код СПП Босилеград бро) 41130-Й01-6-Ш4
:<Щ

ЧЕСТИТИ

ВЕЛИКДЕН
И ПЪРВИ МАЙ

ЛГО08ШЕМЗКА ЬЕУ1СА

ПРАЗНИКА
НА
ТРУДА

Тел. Директор 77-271 Комерц.одел>. 77-261

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР
НА ЮГОСЛАВСКАТА
ЛЕВИЦА (ЮЛ)
В ДИМИТРОВГРАД

на гражданите и пътниците си
шшт

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА
В ДИМИТРОВГРАД

на гражданите в
Димитровградска община
и СР Югославия
честити

честити
ПРЕДУЗГЬЕ КОНЪЕКЦИМ

Централа

(0.0) «.*»

ШОлтотл^И
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЪУ

Тс-чеграиг „СВОБОДА“ _ Дий «ретро*.

Първи май

Геи.^таре

Г- «502-601-1-1Й7 код ОП) — Лкчатроагрзд

ДИМИТРОВГРАД
на своите работници и потребители
и на всички граждани в общината

ГИМНАЗИЯТА
В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

с пожелания за всичко най-хубаво в живота

Жштшзц
1

'

^авно предузеЬе - Димитровград

13320 Димитровград. Ул. Балканска 30 • Тел централа 010.62-7647 Директор 61-689. Тех рукоьоди лац 62-178;
Тех. база: 62-632: Пумпна станкиа 82-1! 7. Факс: 61-68'9 . Жиро рзчуи -52802-601-2-2229

ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ
И ГРАЖДАНИТЕ
ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
"БАБУШНИЦА" В БАБУШНИЦА

НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ,
ТРУДОВИТЕ ХОРА
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР
УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ И
ПЪРВОМАЙСКИ ПРАЗНИЦИ

честити

ПЪРВИ МАЙ
с пожелания за още по-добри резултати и лично щастие

'ШттМш

на трудещите си и гражданите
честити

1 МАЙ

1 МАЙ И
ВЕЛИКДЕН
с пожелания за
крепко здраве
и дълголетие

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И ТРУДОВИ УСПЕХИ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА
СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (СРС)
В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТИ

/

На своите работници, купувачи и гражданите

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН САВЕТ
В БАБУШНИЦА

На своите сегашни и
бъдещи клиенти пожелава
приятно прекарване на

НА ТРУДА

ЖИТО РАЧУН
Т**.: ЦЕНТРАЛА — 017//7451 * ДИРЕКТОР — 017/77-412 * 017/77-433 * ФАИС: 017/77-670

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ВСИЧКИ
ЗЕМЕДЕЛЦИ И ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ

ДОМЪТ ЗА
СТАРИ И
ПЕНСИОНЕРИ

ПРАЗНИКА

прсдузсКе ЗА лроизнсдн»у
коиф€ки*)* и пролет роба
СА Ш).
Босилеград

на всички граждани в Димитровградска община,
пожелавайки им успехи в развитието на
общината и лично щастие

ПЪРВИ
МАЙ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
И ВЕЛИКДЕН

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

ВЕЛИКДЕН И
ГЕРГЬОВДЕН

в Бабушница

на членовете на партията,
на трудещите се и на
гражданите в общината
честити

1 МАЙ
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
"8 СЕПТЕМВРИ"
ДИМИТРОВГРАД
на децата и гражданите
честити

1 МАЙ

и им пожелава радост,
здраве и успехи
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с пожелания за добро здраве на хората и добитъка,
щастие и успех в работата и плодородие
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на своите работници, делови
партньори и потребители, както и
на всички граждани
в общината и страната честити

1 МАЙ

пожелавайки им здраве и щастие, изключителни
трудови успехи и приятно прекарване на
великденските и първомайските празници.
„АНИТЕКС" произвежда свърхкачествени унихопи.
Търсете в магазините „ИРЕНА”, „КАТАРИНА" и „ЕЛИЗАБЕТ“.

Ф

--------- 1
ГСО ЗЗйЛпШО р.О.

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ И КЛИЕНТИТЕ
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ
ПРАЗНИК НА ТРУДД
И ВЕЛИКДЕН
“ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ"
НИШ, КЛОН ПИРОТ

ПИРОТ
Т

Такоеска 3, 18000 Пирот

В БОСИЛЕГРАД

I
I
I
I
I

В ДИМИТРОВГРАД

на членовете и
привържениците
на партията и
на гражданите
честити

Празника
на
труда

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
И ВЕЛИКДЕН

ПЪРВИ МАИ
■ МЕЖДУНАРОДНИЯ
ПРАЗНИК НА ТРУДА

I—

I
I

РЕиБЕБ
У1_А01С1М НАИ

като им пожелава
лично щастие
и успехи
в превазмогването
на трудностите

I

на всички граждани в общините Владичин хан, Босилеград,
Сурдулица и Враня с пожелания за нови стопански
| успехи, общ напредък на общините и по-хубав живот на хората
от тази част на страната

ДЕТСКАТА ГРАДИНКА
"ДЕТСКА РАДОСТ"
В БОСИЛЕГРАД
НА ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ И
ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

д. г. п.

■ПРА\А\НЬАУ

'.V©

Димитровград, Балканска 86
/Киро рнчун: 42802-601-7-341 код СПИ Днмитропград
Телефони: централа (010) 62-231. 61-188. 63-166. 62-695
61-188
техннчка база 63-369 Телефакс

ЧЕСТИТИ

1 М№

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
- ДИМИТРОВГРАД
на своите членове, на любителите на
книгата и на всички граждани
в Димитровградска община честити

ПЪРВИ МАЙ
и им пожелава многобройни успехи
във всички области на общественото
развитие и щастие и радост в живота

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР
НА СК-ДВИЖЕНИЕ ЗА
ЮГОСЛАВИЯ
В ДИМИТРОВГРАД
честити

1 МАЙ-ПРАЗНИКА НА ТРУДА
на гражданите в общината и страната

Ф

честити

ПЪРВИ МАЙ И ВЕЛИКДЕН

ДЕЛОВА ЕДИНИЦА ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

на членовете на партията и
на гражданите в общината честити

В СУРДУЛИЦА

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

честити

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ

Празника
на труда

НА ТРУДОВИТЕ
ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

на всички членове и
привърженици на СПС
и на всички граждани
в общината и им
пожелава многобройни
лични и колективни успехи,
щастие и здраве

здрпвен
дот

I

Л1а081.0УЕН5КА 1.ЕУ1СА

В БАБУШНИЦА

I!

БОСИЛЕГРАД
най-сърдечно
честити

ПЪРВИ
МАЙ
на своите пациенти и
граждани с пожелания
за крепко здраве и лично
и семейно щастие
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ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
ДОРГИ ДИМИТРОВ"
В БОСИЛЕГРАД
честити

ПЪРВИ
МАЙ
УЧИТЕЛСКИЯТ
КОЛЕКТИВ
НА ГИМНАЗИЯТА
В БОСИЛЕГРАД
честити

ВЕЛИКДЕН И
ПЪРВИ МАЙ

1 МАИ

на учениците и препода
вателите и на всички
граждани в общината,
като им пожелава отлични
бележки, успех в работата
и щастие в живота

на учениците
и техните
родители и на
всички граждани в
Босилеградска
община

ДИМИТРОВ ГР АД АЛЕКСА НДЪ Р М А РК^)^ 3 н И Ч А Р' ’ ОТ

ПРЕЗ ЮБИЛЕЙНАТА
ГОДИНА - ОЩЕ ПО-ДОБРИ
РЕЗУЛТАТИ
Навършиха сс почти десет го
дини от образуването на атлетическия клуб “Железничар” от Ди
митровград. Неговите привърже
ници с нетърпение очакват какви
резултати щс постигнат Душица
Деянова, Тамара Стефанова, Йелена Николова, както и още някои
атлетки и атлети, които през нас
тоящата година щс започнат и
официално да сс състезават. Пре
ди да започне тазгодишният атлетически сезон, помолихме треньо
ра на АК “Железничар” Алексан
дър Марков да ни отговори на няколко въпроса:
* Господин Марков, искам първо
да Ви попитам какво с финансо
вото състояние на клуба?
- Съюзът на спортовете от Ди
митровград ежемесечно ни отпус
ка по 1800 динара, обаче ние ще се
постараем да намерим спонсори,
за да подобрим финансовото си
състояние. Все пак Съюзът на
спортовете е винаги зад нас и пок
рива най-голямата част на разхо
дите ни. Нашият девиз е: “Да по
харчим по-малко пари, а да постиг
нем по-високи резултати.”
* Планомерно ли се провеждат
подготовките за предстоящия атлетиче ски сезон?
- Предишните години навакс
вахме през март и април онова, ко
ето сме изгубили през зимата, оба
че тази година условията не ни поз
волиха да използваме тази прак
тика. Всс пак това нс означава, чс
няма да отбележим добри резул
тати и през тази година. Мога да
кажа, че всички състезатели и със
тезателки от димитровградския
отбор тази година са по-подготве
ни в сравнение с миналогодишния
сезон.
* Душица Деянова е на подготовки
в Бар заедно с останалите членове
на националния отбор. Ще пъту
вате ли и вие за Бар?
- Да, ще пътувам за Бар заедно
с атлетката Йслсна Николова, ня
колко дни преди да започне атлетическият митинт за “Голямата на
града на Югославия”, който ще се
проведе на 27 април. На него ще
участват и димитровградските ат
летки. Мисля, че Душица Деянова
може да постигне още много, тъй
като сега в Бар й помагат опитни,
професионални треньори, които
са помощници на съюзния капитан

Фсрснц Камаси. Надявам сс, чс в
предстоящия период Душица ще
може да пробяга 400 метра с пре
пятствия за по-малко от 59,4 секун
ди. Всъщност аз въобще нс сс съм
нявам, чс щс бъде точно така.
* Чухме, чс някои български спе
циалисти по спринт са били въо
душевени от младата димитров
градска атлетка Йслсна Николова...

Работническите
спортни игри започват
през май

Пети фестивал на
младите шахматисти

На 18 април се проведе първото заседание
на комисията за провеждане на работничес
ките спортни игри, които ще започнат през май.
На заседанието бе приет правилникът и
пропозициите на РСИ и беше определено па
ричното участие, което ще бъде символично.
Приет е календар на състезанията, а подкоми
сиите ще приемат програма за всяка дисциплина.
Тази година РСИ ще се проведат в следните
дисциплини: шахмат, атлетика, риболов, въже,
баскетбол, тенис на маса, стрелба, волейбол,
хандбал и футбол на малка врата (за мъже),
атлетика, стрелба и пикадо (за жени). Очаква
се тази година игрите да бъдат по-масови и
по-организирани.
д.с.

За шахматистите на ПГК “Цариброд” няма
почивка - състезанията следват едно подир
друго. На ред е Петият фестивал на младите
шахматисти в СР Югославия, който се смята за
неофициално шахматно първенство на страната
за младши категории. Фестивалът ще се състои
от 27 април до 4 май т. г. във Върнячка баня.
От димитровградските млади шахматисти на
фестивала ще участват Владан Игич (до 16
години) и Бояна Алексова и Иван Стаменов (до
18 години). И този път от тях се очакват добри
резултати.
д. с.

- Когато едно момиче, което
още няма тринадесет години, тича ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ МАРАТОНЕЦ
на тренировка шест пъти поред 60
метра за 7,8 или 7,9 секунди, тогава
това не може да не бъде забеля
зано. Някои специалисти прогноз
В неделя на 20 април т. г. в Белград се проведе годищният поручик Драган Тодоров в настоящия моират, чс на петнадесетгодишна
традиционният полумаратон. Между 2040-те състе- мент тренира и работи в град Кюприя.
затсли от страната и чужбина с бил и ДимитровДен след полумаратона сс обадихме на Драган по
градчанинът Драган Тодоров, в нашата среда извее- телефона и той ни каза, чс с доволен от крайното
тен като “Клея”. Полумаратонната писта Драган е класиране и от постигнатото време. ‘Тичах без напробягал за 1 час 10 минути и 26 секунди. Нашенецът прежение и не усетих нито един кризисен период,
е подобрил личния си рекорд с повече от 3 минути и Този полумаратон за мен представлява контролна
е заел 13 място в крайното класиране.
тренировка за предстоящите полумаратони и мараС този резултат Драган се е наредил между седем- тони, на които имам намерение да участвам. На 24
тте най-добре класирани югославски състезатели, май тази година най-вероятно ще се включа в НишЗаслужава да се отбележи и това, че Димитровград- кия полумаратон” - заяви между другото един отнайският маратонец с бил най-добре класираният със- добрите димитровградски спортисти,
тезател от югославската войска. Двадесет и деветБ. Д.

ТОДОРОВ ПОДОБРИ ЛИЧНИЯ СИ РЕКОРД

ФУТБОЛ: ТИМОШКА ДИВИЗИЯ

Александър Марков

възраст Йслсна Николова вече щс
тича 100 метра за 11,50 секунди. Аз
ще бъде доволен, ако тича и за
12,20 секунди. Николова е още
млада, но безспорно има голям по
тенциал. Тя си има и недостатъци,
които ще преодолее само с трени
ровки, а резултатите ще дойдат
сами. Всички в отбора се надяват,
че един .ден Тамара Стефанова и
Йслсна Николова щс станат “А”
националки като Душица Деянова.
Накрая на разговора Алексан
дър Марков сподели, че АК ‘Же
лезничар” твърде успешно сътру
дничи с едноименния атлетически
клуб от Ниш и в това няма нищо
чудно като се има предвид, че Мар
ков дълги години се е състезавал
за този отбор и че негов треньор е
бил прочутият специалист за този
спорт Гамарич.
Разговора води:
Димитър Ставров

Една точка като
(не)успех
„гни„БАЛКАНСКИ”

ЛАН”1:1 (0:0)
Димитровград, 19 април,
Сйоршен център ,Парк”, зрите
ли - 1500. Съдия - Джордже Сшаменкович от Княжеваи, 7. Гол
майстори: Златкович в 48 мин за
„Балкански" иДжунич в 66 мин за
,Гнилан”. Жълти картони: Дра
ган Джорджевич, Давор Джорджевич, Димитров и 3. Аншич от
Днилан”. Червен картон: Игняшович, резервен вратар на ,Гнилан”
Футболистите на “Балкански”
“се спънаха” на домашния терен,
Тъй като димитровградският отбор игра без 5-6 титуляра, зрителитс нс очакваха по-добър резул
тат. Освен това домакините имаха
два стопроцентови шанса посред
ством Псрица Георгиев, който иг
ра все още контузен. Обща е кон
статацията, че “Балкански” заслу
жено взе една точка, макар че игра

МЕЖДУОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

СЛЕД ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ - ПОБЕДА
„МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) - МИНЕРА - на първото полувреме този резултат остана непроме
нен, въпреки чс и единият, и другият отбор имаха по
м пиния 1997 Година. Игрището ,Дескара” край едно-две голови положения.
си април I уу/ години ,
_ Подходящи за
В самото начало на второто полувреме, след една
и5ра°ЗоиШели -Рнад 200 души. Голмайстори: за до- добре изиграна комбинация, В. Манасиса зае «обра
игра. Зршисли над 2 ду
минута и В. позиция и със силеп и точен удар вкара топката зад
машния отбор -М-Йойич аХ.аи85минутои «.
^ а „ратаря на гоступа1ЦИЯ отб„р. След този гол
Манасиев а 47 минута
.Ц
_м
н фи_ домашният отбор псе повече овладяваше терена и се
лиГшеичТа Сурдулию Без ЛлШ и червени кар- налагаше в играта, а гостите започнаха «а играят пее
ЯОИЙ1еддяе„оредниза^б„,втретиякръг„анГетния полуссзои фна^гюбедата и е досилеград почуетвуваха “аД“™
мпотегаетона
брата си и резултатна
победиха
любителите на футбола в
подуВпемс 10)
и то с убедителен резултат («. " У Р ,
^
болиститс на Мгасралац от Врмкжа
•
босилеградските Футбмго“о
раха за поражението си в есенния полусе
,
във Вранска баня загубиха с 1:3.
През първото и второтоф^болна"
хме добра, мъжествена, но и спортсменск фу

решена. Наистина футболистите от Вранска баня вее
още нс се предаваха, стремяха се на всяка цена да
отбележат гол, защото техните амбиции преди срсщата бяха поне за една точка от игрището край Драговиищца. В 70минута, след едипдобре изведен фиит,
нападателите на гостуващия отбор проби
отбраната „а домашния отбор и отбеляза хубав гол.
I
срещата м. Йойич записа и своя трети, а
„ «м™п7кг? - четвърти гол.
Отборът на -Младост” тази път игра-в следния
схстап: д. Алидини, И. Василков. А. Христов, Й.

РПървитедвадесетминрт1наиттратапрезпз,рвото Глш-оров,^^ю^иЕ.^идГГ1’0' ’
полувреме преминаха в тактическо премерван
следващия, четвърти кръг, “Младост" ще играе
в Левосое ермцу отбора на “Синджслич”.
м. я.
на съперника. Този път резултата откри голмайстор
ски разположеният М. йойич в 20 минута. И до края

ШмтШ

ОТ 27 АПРИЛ ДО 4 МАЙ ВЪВ ВЪРНЯЧКА
БАНЯ

25 АПРИЛ 1997 г.

може би най-лошо от началото на
сезона. Шанс за “поправителен”
има в следващата събота, когато
ще играе като домакин срещу
“Брестовац”.

Две победи на
младите
В рамките на пиротска
окръжна дивизия младите кате
гории на “Балкански” играха два
мача.
„ Юношите победиха “Прогрес от Пирот с9:1, а пионерите
- с 6:3. Това бяха мачове от втория кръг, тъй като първият е отсрочен за края на първенството.
Във втория кръг младите футболисти ще се срещнат с
младежите на “Раднички” от Пир0т.
1 ■"

Желюшани
победиха като
гости
„ТЕМАЦ” - „ЖЕЛЮША” 0:2
Пред около 400 зрители по
време на гостуването си в Темска, желюшани още през пър
вото полувреме постигнаха по
беда от 2:0. Голмайстори: Йосифович в 19 минута от дузпа и П.
Георгиев в 38 минута.
След като отбелязаха два го
ла, гостите “затвориха” играта и
успяха да запазят този резултат
до края на мача. Най-голяма зас
луга за това има младият вратар
Йовичич, който няколко пъти
по чудо успя да спаси своята врата.
Д. С.

.....
л
I
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На 27 април 1997 година се навършават ДВЕ
ГОДИНИ, препълнени с тъга и болка за нашата
мила съпруга, майка и баба

^
I
1
3
']
3
I

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА
(1926-1995)
Времето минава, но то никога няма да заличи
спомените за Твоя мил лик и топлата ти усмивка. Дълбок поклон пред светлата Ти памет!
Опечалени:
съпруг Цветан, дъщеря Невена и син Васил със
семействата си
На 8 май 1997 година се навършва ПОЛОВИН
ГОДИНА от смъртта на нашата обичана и
непрежалима съпруга, сестра, леля и баба

СТАНКА НАКЕВА
от Босилеград
Поменът ще се извърши на босилеградските
гробища в 11 часа.
Поклон пред вечната й памет!
ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруг Борис, сестри Зорка, Миланка и Еленка,
брат Иван и многобройни роднини и приятели

Съобщаваме на роднини и приятели, че в
четвъртък, на 1 май 1997 година, ще дадем
ГОДИШЕН ПОМЕН на нашия обичан и
непрвжалим съпруг, баща, свекър, дядо и брат
СТЕВАН БОЙКОВ
от Долна Любата,
Босилеградско
Поменът ще се извърши в 13 часа на долнолюбатските гробища. Каним близки и познати да
ни придружат.
Опечалено семейство БОЙКОВИ

А^оМ^®^7*саТиРа * забава

ГОНЕТЪЕ

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

СИВА
ИКОНОМИКА.

ПОЛЗА
Кой казва, че от стачката в “ме
талния” цех на ГИД няма полза?
Всичко, което е трябвало да
бъде изработено там (различни ин
струменти за производството) сега
правят работниците в “Металац” в
Димитровград и в “Сарлах” в Пи
рот. За пари, разбира се!

След няколко чашки
и след вкусна скара
биршщите страисни
раздрусаха пазара.
Строги и студени,
овощно оцветени,
долу на битка
тръгнаха в атака.
Братя кюстендилци
пръснаха се като телци
с препълнени чанти...
Ох, Боже!
Спасяваше се кой как може.
След час, след два
бурята стихна всичко е о’ кей!
Обезлюден остана
босилеградският кей.
Но все пак и утре е ден:
ще има недовършени ус
мивки,
тук-там поглед студен,
парфюми, железария, тек
стил
и продавачки от Кюстен
дил.

АПРИАИАИ

На първи април в Димитровград
се чу, че това лято ще получим
басейн.
КОЙ СЪБИРА БАКШИША
Априлили! На същата “въдица”
25 г.!
Казва ми Илко Димитров - Чеда се хващамеПовече
идея на Борис Лазаров
от Брайковци:
- Когато баща ми беше жив, той
се “разправяше” с овцете, а аз съ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
бирах парите. Баща ми почина и
ДЛЪЖНОСТИ
пак си е същото - сега аз пазя ов
цете, а синът събира парите!
Тези дни, когато обстойно се ра
зискват възможностите и перспек
ЧЕТЕ
тивите на селското стопанство в
Питали дядо Асен от Гоин дол Димитровградска община, между
след войната, когато записвали Другото се изтъкна, че Стара планвсички неграмотни, знае ли бабата ина е неизчерпаема възможност за
--------развитие на овцевъдството, само
му да
чете.
- Чети, чети, и дън и ноч чети - че димитровградчани (поне един
рекъл дядо Асен.
немалък брой) трябва да се върнат
по селата и да завъртят стада.
-!?!
Един, внимателно слушащ, не се
- Чети дъням, па ка си легнемо и
стърпя и полугласно каза:
угасимо ламбуту она пак си чети!
А.Т.
- Е, да! На димитровградчани
Стара планина и овце, а на пиротчани - бизнес и границата!

чисти улици

Радко СТОЯНЧОВ

'-■7* АС СМ

вълните на радио Цариброд ПОСтоянно се рекламира: “Всяка чиста
улица е хубава улица”.
Ако това е истина, тогава в Ди
митровград няма хубави улици!

По повод месеца на чистота по

Ст. Н.
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Е мо1 побратиме! Народ каже: кад пада Ниша и слънце >ре;е,
мечка се жени. Ад», кво ;с кад елшце ,.рф и пада снеК Тьг мора
да се жени терфж. Ал, ко]Н че ш бьцкавог...Сети ли се.
Збима баба Марта га прекара. Малко во1 што весне,а кад во,
беше време. Мора да ,е млого мута, ,ербо скоро че половина
пролет, а оиа ,ош истрнса снег из суктуту.
Ми, семаци, удзвернли смо се. Не може у поме да се работи.
Плеви,е се непразните, а стоку не можемо да терамо у попас. Ма,
ушуишавили смо га ко пикад. Ссдимо прекра) кубе, па се сечамо
како )с пекада било. Сетимо се и за гонетНе. Мо) брат Иеиса до;де
при мене, па се питу)емо.
- Кво )е тор. па )едуш врата улезпеш, на дво]а излсзнсш< ^
- Паиталоие. А кво )е ово): зими топло, а лети студено<
- То) пема.
- Има, има. Еве, ссдимо при >ьсга. Кубе, Норчо! А съг: из малечко
пебо снег пада.
- А/* ис подуй: ушкад! Адди)а.
- Море, мапи ти снег, него одговори!
- Не знам.
- Сито, тутумс)о!
- А кво )е ово)...
- Чека) малко. Нсси одговорил. )а питам. Кво )с: )сдна ши)а два вола?
- Мсадзи. Е, са )а шетам. Арк су слепи, тьг су лепи; кад
прогледа)у, не вал7а)у.
- Опьнци.
- Погоди. Мо)ти опъшуи прогледали па искоколили. Кад газим
калуиште, само гмичка)у. Ти ас на ред.
- У буре миру)е, у главу луду)е.
- Знам, 1)аволе. Цвето! Аднеси реки)у.
- Ере)ану, Цвето.
- Прво нек загори шикер, чу ли?
- А)де, док стигне реки)а, да се питамо )они Кво )е то): црно
мече дупс пече?
- Котле. А на паче му вода тече?
- Казан за печеуье рски)у. А ово]: ]сдна бела крава на цело село
млеко дава?
- Чешма. А, бре! Кода че Задруга да ни плати млеко?
- Кад прдне кукавица.
- А рачуни за стру)у? А порез?...
- А! Еве, иде гребана. О-хо-хо! Сипи, Цвето, да ни згреуе дуису.
- Прво нос. Не осечаш ли да ти потекла гуивка?
- Марш, бре сопулите!
- Цвето! Рски)ава удовшрг ли )е? Ад) и кове.
- Што, бре, мучиш жену? -Ъути, бре, да излезне, да можемо
слободно да ас оратимо. Здравица!
- Здравица! Ад тс)смо, али да се питу)смо )оис. Кво )е ово): голо
у рутаво улази?
- Брже ти рски)а удари у тюсубту.
- Не) ето) кво ти мислиш.
- Па, кво )е?
- Тука у рукавшуу.
- Арбро, А кво )е...
- Полах. Што ас запел ко )сбъц на врата. ]а уистам. Кво)е ово):
деднно се дрви, бабино се пени?
- Када че то) да будс?
- А)де, а)де\ Кажи ако знаш!
- )ок, бре!
- Ъучкауьс.
- А ово): црн гали1 матер ти грвама.
- Не бланта), бре!
- )а знам - уави сс Цвета, носс)е.чц вилджаше със каве. - Сукно.
- У, бре! Ко) зна)е када сам видел сукно.
- А кво )е ово): два се вепра трлтуу, белу пену врл>а)у? - пита
Цвета.
- Не знам - рече Неша.
- Ни )а не знам - рско )а.
- Брашно, домакине! И то) нема вшие. Какво ти мислиш?
- Мислим: има ли )ош реТт)а у кондир и на кога че да будс
крчма... А за брашно кола) работа.
- Шупо, бре?
- Па, ми смо наш леб до)ели.
- А реЬи)у несте допили!
- Ха-ха-ха!...
А)д у здравл>е\

Мана ЛужничБи
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