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ПЪРВАТА КОЛОНКА СПЕЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ 
ПРЕД В. „ПОЛИТИКА"

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
РАЗРЕШИ ТЪРГОВСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА НАШАТА 
СТРАНА27 АПРИЛ АПРИЛ - МЕСЕЦ 

БЕЗ ИНФЛАЦИЯ
НОРМАЛИЗАЦИЯ НА 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

ЕС И СР ЮГОСЛАВИЯ

а този ден преди пет 
години на тържестве
на сесия на Съюзната 

скупщина бе провъзгласена 
Конституцията на Съюзна 
република Югославия и 
приета Декларация за ос
новните принципи и цели на 
новата федерация.

По този начин беше съз
дадена Трета Югославия 
след сецесията на четири 
републики на бивша СФРЮ 
- Словения, Хърватска, Ма
кедония и Босна и Херцего
вина. Сърбия и Черна гора 
формираха обща държава, 
изхождайки от принципа, че 
техното право да останат в 
съвместната държава не 
може да бъде по-малко от 
правото на сецесия на ос
таналите републики.

В Декларацията бе из
тъкнато, че СРЮ продъл
жава международния пра
вен и политически субекти- 
витет на предишна Югосла
вия и че няма териториални 
претенции към околните 
държави.

През изминалите пет го
дини СР Югославия се стъл- 
кнови с огромни проблеми. 
В непосредственото й окръ- 
жение вилнееше война, ня
колко месеца след провъз
гласяването й международ
ната общност й наложи сан
кции, които я напълно изо
лираха от света в икономи
ческо и политическо отно
шение. Все пак, Югославия 
и нейните граждани успяха 
да се преборят с блокадата, 
мирният процес прекрати 
войната и Съветът за сигур
ност на ООН премахна ре
шението си за санкциите. 
Но огромното бреме на ем
баргото остави тежки пос
ледици за икономиката на 
нашата страна. Пазарната 
реформа и възстановяване
то на прекъснатите полити
чески и икономически връз
ки с международната общ
ност сега са най-важните 
задачи на югославската 
федерация.

С територия от 102 173 
кавадратни километра и с 
10 406 742 жители Трета 
Югославия, която на 27 
април ознаменува петия си 
рожден ден, след Румъния е 
втората по големина бал
канска страна, а по своето 
геополитическо и стратеги
ческо положение, икономи
чески и други потенциали 
остава да бъде ключов 
фактор на стабилността и 
развитието на тази част от 
Европа и света.
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По повод съоощението на Съюзния завод за статистика за 
ръста на цените през април председателят на правителство
то на Република Сърбия Мирко Марянович даде на в. „Поли
тика следното специално изявление:

“През април цените на дре
бно в Сърбия бяха напълно 
билни. Стабилността 
и стабилността на курса на ди
нара ясно показват, че през из
теклия период на годината из
цяло сме осъществили задачите 
на икономическата политика.
Упоритото отстояване на поли
тиката за уравновесено бюджет- 
но потребление и стабилност на 
националната валута допринесе 
да осъществим най-добри резул- 
тати в стабилизацията през пое- 
ледните години.

Решението на външните министри на ЕС ще бъде голямо 
насърчение за стопанските предприятия от СРЮ и ЕС за 
нови контакти и плодовито сътрудничество в предстоящия 
период” - оцени югославското външно министерство

Министрите на външните ра
боти на страните-членки на Ев
ропейския съюз на заседанието 
си в Люксембург разрешиха 
търговски облекчения на Съюз
на република Югославия като 
признание за постиженията на 
нашата страна в демократизаци
ята и за приноса й в утвърждава
нето на мира в региона.

В съобщението на МС на ЕС 
се изтъква, че търговските пре- 
ференциали на СР Югославия, 
които подразбират безмитен до
стъп до пазарите в ЕС и према
хване на рестрикциите за внос на 
промишлени стоки от нашата 
страна, са необходими като на
сърчение за съживяване и по-на
татъшно развитие на югослав
ското стопанство. В съобщени
ето се уточнява, че преференци- 
алите са разрешени за 1997 годи-

Съюзното министерство на 
външните работи приветства 
решението на Министерския съ
вет на ЕС за “автономните тър
говски мерки към СРЮ” и го 
оцени като голяма крачка към 
развитие на всестранно сътруд
ничество между СР Югославия и 
Европейския съюз. В съобщени
ето на външното министерство

■ швтста
на цените на СРЮ решението на МС на ЕС 

се оценява и като голямо насър
чение за стопанските предпри
ятия от нашата страна и стра
ните-членки на ЕС за нови кон
такти и плодовито сътрудни
чество в предстоящия период.

Макар че трябваше да бъде 
прието веднага след подписване
то на Дейтънското мирно спо
разумение, това решение и сега, 
когато е прието с голямо закъс
нение, представлява признание 
на Европейския съюз на после
дователната и конструктивна 
роля на Съюзна република Юго
славия в утвърждаването на ми
ра и стабилизацията на обстоя
телствата в региона като необ
ходими предпоставки за иконо
мически и обществен напредък 
на всички страни на основата на 
разбирателството и добросъсед- 
ството. Съюзна република Юго
славия е уверена, че е започнал 
период на ускорена нормализа
ция и развитие на отношенията й 
с ЕС. в който трябва да бъдат 
възобновени предишните и да 
бъдат сключени нови споразу
мения, изтъква в съобщението 
си югославското външно минис
терство.
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Расте промишленото произ
водство и износът. През март на
пример промишленото произ
водство е увеличено с около 7 
процента по отношение на съ- борсите и други. Наред със заси- 
щия месец миналата година, лената икономическа дейност и 
Особено ни окуражава фактът, пълната стабилност направихме 
че търговският оборот се увели- нови ходове, с помощта на които 
чава и се намаляват залежалите ще оформим изцяло пазарната 
стоки в складовете на търгов- стопанска система: на публично 
ските предприятия. Този факт обсъждане са законът за конце- 
показва, че предприятията се ос- сиите и законът за собствени- 
вобождават от залежалите сто- ческата трансформация, подгот- 
ки и дори са готови да намалят вя се съюзен закон за старите 
цените на стоките си, за да си валутни спестявания, подехме 
осигурят оборотни средства. За- инициативи за санация на бай
това в предстоящия период ките и преструктуриране на го- 
очакваме увеличени доставки на лемите стопански системи.” 
стоки.

Мирко Марянович

ношения, за ценните книжа, за

на.

Особено ни радва увеличени- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ПОДСЕКРЕТАРЯ НА ООН
ето на износа и намалението на 
дефицита при стабилен курс на 
динара. Разрешените от Евро
пейския съюз преференциали за 
нашите стоки ще имат голямо

КОНСОЛИДАЦИЯ НА МИРА И 

СТАБИЛНОСТТА В РЕГИОНАположително влияние не само 
върху външнотърговския ни об
мен, но и върху по-нататъшното 
увеличение на производството.

В съгласие с приетата иконо- народите 
мическа политика ние предприе-

Слободан Милошевич и Бсрнар Мис подчертаха значението на последователната политика 
на нашата страна за мир, добросъссдство, равноправие и доверие между държавите и

В разговора участва и съюз
ният министър на външните ра
боти Милан Милутинович.

Председателят на Република в съвременните интеграционни 
хме редица конкретни мерки за с Г)ИЯ Слободан Милошевич процеси п света, 
ускорено увеличение на проич- •. п на,шлото на седмицата 
водството, преди всичко намали- кретаря иа Обединените
хме данъците. Продължаваме да ||ацииБернарМие,койтосъссъ

- големи инфрас- ^ от пристигна
се щение в нашата страна.

В разговора с констатиран 
значителен напредък п консоли- 

политическите об-

реализираме 
труктурни проекти, 
се ангажира не само строител
ната онератива, но и редица дру
ги стопански отрасли. В селско
то стопанство създадохме усло
вия за възобновяване на механи
зацията и по този начин осигури

ла по-
в които ще

дацията на
стоятелства и утвърждаването 

мира и стабилността в реги
она, за който СР Югославия даде 

хме повече работа за предпри- ГШ]ЯМ ПрИНОС. Отделно е иод- 
ятията от металния комплекс. ч тано значението 
Всичко това ни дава основание ]}а^слпата 1Юлитика на нашата 
да твърдим, че се сбъдват наши- аиа за мир, отвореност, до- 

..... ~~ ръста на обще- б^^дство, равноправие и до
верие между народите и държа
вите. Тази политика пред- 

Прсз изтеклите три години ставлява трайиа основа на взаи- 
гювишихме интензитета на паз- моотношеНията исътрудничест- 

стоианска реформа като 
закони: за

иа

на последо-

те проекции за 
отвения продукт.

между страните в региона и 
равноправното им включване

арната
гласувахме редица 
предприятията, за трудовите от

вито ОТКРОВЕН РАЗГОВОР: Милошеоич, Милутинович и Миена
Веико Димитров



Интервю на Радош Смилкович в „24 часа“

Югославия не се меси 

в работите на съседите си
Посланикът на СРЮ смята, че трябва да си помогнем сами, за да ни помогнат и другите

занието, което вече започна. Стру- уличени в корупция. Има ли та
ва ми се, че в самия подход има кива случаи сред вашите мит- 
известно надценявана. Всички ис- нически служители?

- Корупцията, контрабандата,

ХРИСТО КЬОСЕВ ВИЗИТКА
- Ваше превъзходителство, 

как ще се отрази изборната по
беда на ОДС върху отношени
ята между Белград и София?

- Резултатите от изборите 
създават необходимите предпо
ставки за бъдещото прави
телство на България да води ак
тивна политика и спрямо своите 
съседи. Сред приоритетите на 
българската външна политика, 
така както ги дефинира г-н Иван 
Костов по време на предизбор
ната кампания, е и добросъсед
ското сътрудничество в района.
Няма причини да не бъде така, 
особено ако се има предвид и 
идентичната външнополитичес
ка платформа на президента г-н 
Петър Стоянов. Югославия е от
крита за добросъседско сътруд
ничество. Добрите отношения с 
България са еднакво важни, 
както за нашите страни, така и 
за региона и Европа. Очакваме 
от правителството на г-н Иван 
Костов да продължи добрите от
ношения, които са наша обща 
традиция. Все още далеч не са 
използвани всички възможно
сти, които предоставят съ
седството между двете държа
ви, близостта на нашите народи 
и многостранните контакти меж
ду нашите граждани, които са 
надживявали всички промени на 
режими и правителства. Върху 
правителствата на нашите стра
ни лежи отговорността и задъл
жението да следват интересите 
и нуждите на своите граждани.
Гражданите непрекъснато по
казват до каква степен сме 
обърнати едни към други. Бих 
искал да вярвам, че г-н Иван Ко
стов ще направи онова, което се 
очаква от едно правителство на 
утрешния ден.

- Имали ли сте контакти със 
служебния кабинет на г-н Со- 
фиянски?

- Да, имал съм контакти с Ми- ят0 сепаратистките движения по- 
нистерството на външните рабо- лУчиха от чУ*бина' беше доста- 
ти и Министерството на тьрго- тъчна след разпадането на Източ- 
вията. Господа министрите и ния блок, за да започне процесът 
техните сътрудници потвърдиха на разпадането на Югославия, 
готовност за сътрудничество, Двете предишни Югославии се- 
надвишаваща по време срока на д0мдесвт годян“ бяха нашата о6‘ 
този кабинет. Конкретните сре- ща ДъРжааа- Държава, с която се

гордеехме, тъй като бе уважава
на и на Запад, и на Изток, и осо
бено в Третия свят. Многонаци- 
оналността не ни пречеше. Нап
ротив, изтъквахме я като наше 
предимство. Вземахме пример от 
европейската общност и нейното 
възникване, както и тя от нас. В 
СРЮ продължаваме приемстве
ността на политическата, граж
данска и национална равноправ- 
ност и пълноправност. В СР Югос
лавия не се стигна до национално 
прочистване, както стана в някои 
бивши югославски републики. 
Почти 30% от гражданите, пред
ставляващи различни национални 
малцинства, имат същите права, 

спазват правата им, след като които имат сърбите и черногорци- 
у нас конфликти от такъв род Т01 а освен тях и малцинствени 
Не е_и”ало * права. Белград е доста чувстви-
- В бивша Югославия между- телен По отношение на обвинени- 

националните отношения дости- ята, които са последица от двой- 
гаха висока степен на взаимно ните стандарти по света. Прину- 
уважение, толерантност и взаи- ден е да се защитава от неспра- 
модеиствие, както в изгода на ведливите обвинения, отправяни 
специфичните национални инте- към нас. Не прави нищо повече от 
реси, така и на общата за всички това. Особено пък не предявява 
нас държава - СФРЮ. Не само у претенции за намеса във вътреш- 
нас, но и в голяма част на света ните работи на своите съседи, 
преобладаваше мнението, че Смятаме, че ако съществуват 
Югославия е намерила модела, проблеми, то трябва да ги реша- 
които може да бъде в полза на ваме като добри съседи и с вза- 
демократичните отношения меж- имно уважение.
ду народите, народностите, ре- - Политиците се сещат за мал- 
публиките и покрайнините в Сър- цинствата

Посланикът на СР Югославия у нас проф. д-р Радош Смил
кович е роден на 29 септември 1934 г. в Почековина, Сърбия. 
Завършва философия в Белград през 1959 г. Докторат по по
литология защитава през 1968 а 11 г. по-късно е избран за 
редовен професор в Белградския университет. Автор е 
много книги, като „Обществено- политически организации в 
Югославия" е обявена за книга на 1986 г. в САЩ в областта на 
политологията. Трудът му „Политически партии" е преве
ден и на български език. 5 г. с бил депутат а Съюзната скуп
щина на СФРЮ, а от 1993 г. е начело на югославската диплома
тическа мисия в София. Женен, има двама сина и внучка.
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голям че се превръща в решаващ, телство полага енергични уси- 
когато застане зад съответния лия за премахването на тези яв- 
кандидат за президент. ления. Но и международните лъ-

- Може ли монархистите наче- тища на различните видове пре
ло с принц Александър Карад- сгьпност преминават точно през 
жорджевич да се намесят сил- територията на нашите две 
но в предстоящите избори? страни. И от тази гледна точка

- Две са основните причини, по- съществува необходимост от по- 
които не смятам, че Алек- интензивно

ни

ИР: сътрудничество 
между нашите правителства и 
особено от редовно, практично, 

сътрудничество

ради
саидър Караджорджевич в лич
ност, която може да повлияе вър
ху изборните резултати: първо, ежедневно 
републиканското съзнание и нает- между министрите и 
роения отдавна са преобладава- стерствата на вътрешните рабо- 
щи сред сръбския и черногорския ти, между митническите органи, 
народ; и второ, по стечение на об- Тогава нашите граници ще ста- 
стоятелствата той не е успял да мат още по-трудно проходими^за 
се включи по-сериозно в полити- престъпността и „прозрачни и 
ческия живот на Сърбия и Югос- открити за обикновените граж- 

обсто- дани, бизнесмените, туристите. 
А когато нашите граници станат

V - ■

ч-. мини-

'. V:

Ч

лавия. При сегашните 
ятелства не би могъл да му по
могне даже фактът, че е пряк по- напълно отворени, тогава ще от- 
томък на славния вожд на Първо- падне например и въпросът с ко- 
то сръбско въстание против тур- румлираните митничари, 
ската окупация от 1804-1813 г. и - Икономически трудности 
родоначалник на сръбската дина- има и в Югославия. Как можем 
стия Караджорджевич.

- Очаквате ли външен натиск

и

“кч

да си помогнем едни други?
- Съюзна република Югосла-

на изборите?
- Има различни видове натиск.

Това не е нищо ново. Но те не мо
гат да променят сериозно съотно- руктуриране и приватизиране на 
шението на силите в СРЮ. Налро- югославската икономика, зав- 
тив, могат да имат обратен ефект ръщането и включването й в 
за онзи, който си служи с тях. Кой- световната икономика и търго

вия, утвърждава се нейният па-
литет на нашите хора, той знае, зарен характер, който, както е 
че те не са готови да се подчиня- известно, винаги е бил нейна от- 
ват на директиви, давани от чуж- личителна черта. Това впрочем 
бина. Те са изключително не означава, че няма трудности, 
чувствителни на всякакъв натиск, Нашата промишленост е натова- 
независимо откъде идва. рена наполовина. Много пред-

- България и други съседки приятия работят с много нисък
на СРЮ изразиха ясно желание 
за членство в НАТО. Каква е по- капацитетите. Инвестициите са 
зицията на Белград за членство малко. Затова трябва да търсим 
в пакта? опора в по-широкото и интензив-
- Въпросът с влизането в НАТО но взаимно сътрудничество и да 

все още не стои на дневен ред за си пемогнем сами, за да ни по- 
СРЮ. Има много други въпроси, могнат и другите, както често и 
засягащи нашите отношения с ев- с основание се говори тук, в 
ропейските и световните институ- България.
ции и организации. Първо трябва и поради тази причина ние 
да се върнем там, където сме би- см® твърдо ориентирани към 
ли и едва след това да започнем най-широко икономическо, как- 
да мислим за НАТО, където не сме то и всякакъв друг вид сътруд- 
били. Трябва да се има предвид, ничество с България. За това не- 
че ние сме продължители на съмнено говорят и данните за 
СФРЮ, която беше една от осно- стокообмена между нашите две 
вателките на движението на необ- страни през изминалата година, 
вързаните и един от стълбовете за първата след отмяната на сан- 
неговото влияние. Известно е, че кциите. Той достигна $ 282 млн., 
след Първата и Втората световна от което на нашия износ се па- 
война бяхме сред държавите - ос- дат едва 63 милиона, докато 
нователки на всички световни ин- българският внос е съставлявал 
ституции и организации. $ 219 млн. Стокообменът от на-

- В СРЮ имаше ембарго, а днес чалото на тази година лотвър-
пенсионер там получава $ 120 ждава, че СРЮ и България си 
пенсия. В България нямаше ем- остават важни едни задруги тър- 
барго, а днес пенсионери умират говски партньори, с големи неиз- 
от глад. Как стана така? ползвани възможности в други

- През цялото време на ембарго- стопански области, 
то нашето селско стопанство про-

вия се намира в година на голе
ми икономически реформи. В 
момента се извършва лрест-№§1

ЦЛа щт ш* то познава политическия манта-

бия. За съжаление подкрепата, ко- преди избори. Такъв ли е случа
ят с т. нар. „сръбско мал
цинство“ в България?

- В демократичните общества 
няма табу-теми. Всички теми са по
тенциални за обществеността. 
Главните субекти на политичес
кия живот определят времето и 
ситуациите, когато да ги актуали
зират. Най-важното е да не се до
пусне който и да било от поставе
ните въпроси да излезе извън 
рамките на общуването и цивили
зования диалог между приятел
ски съседи.

- Предстоят ключови избори 
в Югославия. Ако Милошевич 
се кандидатира за президент на 
цяла СРЮ, коя фигура от опози
цията би могла да се пребори 
успешно за сръбското прези
дентство?

- Имате право. Предстоят мно
го важни избори в СР Югославия, 
но и в Сърбия и Черна гора. В 
СРЮ скоро трябва да бъде избран 
президент на републиката. В две
те републики ще има прези
дентски избори, а до края на го
дината ще се избира новата Скуп
щина на Сърбия. Започна канди
датирането за президент на Сър
бия. СПО (Сръбско движение за 
обновление) кандидатира на ос
новната си конференция Вук 
Драшкович. Споменават се още 
някои имена, между които и на из
вестните сръбски богаташи Бого- 
люб Карич и Милан Панич (иначе 
американец). СПС (Социалисти
ческата партия на Сърбия) все 
още не е избрала своя кандидат. 
Потенциалните кандидати на опо
зицията имат на старта приблизи
телно еднакви шансове. В това от-

процент на използваемост на

щи се отнасяха до по-нататъш
ното задълбочаване на сътруд
ничеството между България и 
Сърбия.
- Намирате ли прилики меж

ду сръбската опозиционна ко
алиция „Заедно“ и българско
то ОДС?
- Има сходства, но разликите 

доминират.
- Етническо напрежение до

веде до войната в Босна, зна
ем за положението в Ко 
днес. Не е ли малко пресилено 
Белград да се опитва да опре
деля кои и колко са мал
цинствата в България и как се

сово

- На 27 април СРЮ празнува, 
извеждаше, така че имахме дори Какъв е поводът? 
излишък от селскостопанска про- - Ние отбелязваме 27 април 
дукция. Запасите от храни и пари у като „Ден на Конституцията“. На 
населението бяха завидни. Освен тоЪи ден през 1992 г. Скупщина- 
това нашите граждани, работещи та на СФРЮ провъзгласява Кон- 
в чужбина, които никак не са мал- ституцията на Съюзна републи- 
ко, също помагаха щедро. Не тряб- ка Югославия, в състава на коя- 
ва да се забравя, че на 10.5 мили- то влизат Републиките Сърбия 
она население на СРЮ се падат и Черна гора. Така по най-леги- 
1.5 милиона пенсионери, което тимен начин СРЮ стана продъл- 
пропорционално представлява жител на предишната Югосла- 
двойно по-малко от вашите. Оста- вия.в съседни държави

о Шшжшк)9 МАЙ 1997 г.



В ПРОГРАМАТА ЗА РАБО
ТА НА ОБЩИНСКАТА СКУ
ПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА В ПИРОТ

Защита на Стара
“'Гг™ асоциация за екология “ЕКОМАН" и Балкан- 

жизненпт'11„1?аЦ1’о В '(оговоР с министерствата за защита на 
г'‘ на Република Сърбия и Република България, ор-
шитзтя ПП международна научна конференция, посветена на за- 

'«а Стара планина и разработката на програмата 
нопарк на Стара планина.
сз сто°Н!ейеНиИЯТа Т Се "роведе В два дела, от които първият се
Берковица^България)^“ МаЙ’ Л°КаТ° ВТ°рИЯТ Ще Се състои в

.„,-!^аУ'1НаТа среща н“а за Цел Цялостно съблюдаване на пробле- 
е в защитата на областта на Стара планина, която е богата на 

природни, етноложки, архитектурни и духовни ценности.
Програмата “Етнопарк на Стара планина” е включена в Прос

транствения план на Сърбия и за нея стана дума в множество 
доклади на изтъкнати експерти от тази област.

ПЪРВИ МАЙ В ДИМИТРОВГРАД

ПО ТРАДИЦИЯ - КРАЙ 
МАНАСТИРЧЕТО

планина
ВЪПРОСИ 

ОТ ВСИЧКИ 

ОБЛАСТИ
Кога празникът на труда е ознаменуван за пръв път край манас- 

тирчето “Свети Димитър” недалеч от Димитровград, в крайна сметка 
не е важно. Важно е, че с десетилетия околността на манастирчето всеки 
Първи май оживее още от ранните утринни часове.за ст-

На последната сесия на Об
щинската скупщина в Босиле
град отборниците приеха ориен- 
тационна програма за работа на 
скупщината през настоящата го
дина, в която са набелязани над 
50 въпроса. Централното място 
в програмата е дадено на въп
росите от областта на комунал
но-битовото устройство, култу
рата, здравеопазването, образо
ванието...

Ще бъдат разисквани и въп
роси от областта на данъчната и 
социалната система, работата на 
инспекциите, обществения ред и 
мир, трудоустрояването и пр.

В течение на годината Об
щинската скупщина постоянно 
ще следи развойните инициати
ви в трудовите колективи и в 
рамките на възможностите ще 
им оказва помощ. Ще следи реа
лизацията на плановете на пред
приятията и ведомствата, които 
се финансират от общинския 
бюджет, ще се грижи за рацио
нално изразходване на финансо
вите средства и целесъобразно 
ползване на природните ресурси 
в общината.

ЗДРАВНИЯТ ДОМ В БАБУШНИЦА ЗАНАПРЕД ЩЕ РА
БОТИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНО ВЕДОМСТВО

Бабушнишките лекари се 
отцепиха от Здравния 

център в Пирот
Драган Божиловци, председател па ОС Бабушипца: „Единствена 
причина за отцеплението е лошата първична здравна защита на 
населението в общината"

Здравният дом "Д-р Йован Рис- ботят здравните домове в Димит- 
от Бабушница досега беше в 

състава на Здравния център в Пи
рот. а отсега ще работи като само

тии ровград и Бела паланка.
- Единствена причина за отцеп

лението на бабушнишкня Здравен
стоятелно здравно ведомство. дом е лошата първична здравна за- 

Така реши Управителният съ- щита на населението в общината, 
вет на Здравния център в Пирот по особено на жителите в най-отда- 
пскане на ръководството на Бабу- лечените села- заяви по този повод 
шнишка община. В рамките на пи- председателят на Общинската 
ротския център и занапред ще ра- скупщина в Бабушница Драган Бо-

жилович. - Макар че в Здравния 
дом са заети 33 лекари и 115 ме-

м. я.

дицински сестри и други лица, те 
работеха едва ли не като служащи 
на гишета, а селяните бяха при
нудени да изминават пеша и по 35 
км, за да получат най-основната 
лекарска помощ. След отделянето 
от Здравния център в Пирот лека
рите от бабушнишкня Здравей 
дом ще посещават най-отдалече- 
ните села, а в града ще бъде уреден 

>. ■ стационар с 15 легла.
Тъй като в Бабушница владее 

^ ЮЛ, а в Пирот коалиция “Заедно”, 
* ■ мнозина смятат, че отцеплението е 

продиктувано от политически мо- 
ти ви. Компетентните обаче кате
горично отхвърлят такива твърде
ния.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ, 
ОБАДЕТЕ СЕ!

Димитровградчани и тази година не изневериха на традицията си. 
Магическата привлекателност на манастирчето събра огромно число 
предимно млади хора, тази година още повече и поради факта, че 
миналата година манастирчето е реставрирано, оградено, уредено. Зае
тите в “Комуналац” на 29 април, в деня на предприятието, организираха 
масова акция за почистване околността на манастирчето. така че то за 
Първи май блясна с цялата си привлекателност. Покрай редовните 
посетители от Димитровград и многобройните гости от вътрешността, 
които всяка година специално идват тук, тази година имаше и много 
нови гости, дошли да видят обновения храм “Свети Димитър \ Не 
станаха и многобройните скари, а видяхме и няколко агнета на ръжен. 
Дори имаше и “жива” музика.

Съвкупното впечатление развали краткотрайният проливен
посети-

Комитетът за реконструк
ция на черквата в Димитров
град усилено работи и първите 
му резултати вече са видими. 
Тези дни ще започне постав
яне на скелето около черквата 
и подменяне на покрива. И 
след това всичко поред.

А към димитровградчани е

изо-

Л V *

#ч#1 т дъжд около пладне, който хубаво намокри повечето от 
телите и ги накара преди време да си отидат. Най-упоритнте успяха 
да намерят подслон в манастира и останаха до късно.

правен следният призив:
“За да ни оставят трайно

от
(Заимствувано от 

"Вечернье новости")наследство, което винаги ще 
ни напомня за нашите корени, 
преди 103 години нашите деди 
са построили черква в града. С 
хармонична архитектура и 
прекрасен иконостас с неоце
нима художествена стойност, 
черквата “Рожденство Бого
родично” в Димитровград е 
едно от най-хубавите църков
ни здания в гази част на стра
ната и най-забележителният 
белег на нашия град. За съжа
ление през последните десети
летия това монументално зда
ние не е поддържано 
трябва. Сегашното състояние 
на черквата изисква санация и 
реконструкция, за да се прек
рати пропадането й и да се въз
върне някогашният й внуши
телен изглед.

Вдъхновена отмиогоброй- 
на нашите

А. Т.

ПРИ ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД ИЗМИНА СРОКЪТ ЗА ПЛА
ЩАНЕ НА КОМУНАЛНИТЕ 
ТАКСИ И НАЕМИУЧРЕДЕНИ ДВА АКТИВА••-. /

Общинският отбор на Соци- дащ отдела за здравна защита, а 
алистическата партия на Сър- за секретар Райчо Йорданов, на
бия в Босилеград па последното чалинк на отделението за обще- 
си заседание учреди два актива: ствени дейности при Общинска- 
Актив за обществена дейност и та скупщина в Босилеград. Ва- 
Актив за стопанска дейност, сил Такев, директор на “Кобос , 
Първият събира социалистите, е председател, а Ивайло Стаи- 
работещи в институциите и ве- чев, директор 
домствата, а вторият - работе- спорт , секретар 
щитс социалисти в стопанските стопанска дейност, 
предприятия. Председателят на Общин-

Ця отделни учредителни за- ския отбор на СПС в Босилеград 
седипия активите избраха спои Всис Велинов подчерта, че ос- 
ръководстиа. За председа тел на повий задача па активите о да 
Актива за обществена дейност е следят положението а общест-

вените дейности и стопанството 
и да предлагат решения за про
блемите. Освен това, двата ак- 

имат задачата и да придоби-

Решения за 
отнемане на 
локациите

Черквата в Димитровград Когато става дума за нере
довното плащане на наемите и 
комуналните такси, Изпълни
телният отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград реши: 
който не ги е платил в предви
дения срок, ще получи решение 
за отнемане на локацията и в 
срок от десет дена на собствени 
разноски трябва да махне буд
ката или да изпразни помеще
нието (ако става дума за общин
ски локал).

Това решение е прието на за
седание на ИО, проведено на 30

на “Авготран- 
на Актива за

Успехът на акцията зависи 
от всички ни и затова Ви канимкакго
да помогнете според матери
алните си възможности. Па
ричните си дарения внасяйте 
на джиро-сметка 42802-763-37 
с обозначението “Местна об
щност Димитровград - за сана
ция и реконструкция на черк
вата в Димитровград".

И не забравяйте: тези нари 
опазването на соб-

избраи Рашко Кирилов, завеж-
ните предложения 
съграждани, Местната общ
ност Димитровград поде 
чалото на годината инициати
ва за санация и реконструкция 

които ще бъдат

Активът за обществена дей
ност поде инициатива за изме- 

Закопа за общсст-

тива
ват нови членове на СПС.

Васил Йоваичов, председа-

в на- влагаме в 
ственото си културно н а след

на шето бъдеще!” пения към
грижа за семейството е цел тел ма Изпълнителния съвет на 

лимитът за детски добавки да ас Общинската скупщина в Боси-
сс определя въз основа на сред- леград и член на Актива за об- 
нттт заработил в стопанството ществена дейност, каза, че пр пата зараоотк б изготвянето на своите програми

общината, а мерило да бъде ^ та активитс хрябва да се 
средната заработкп в стопаист- ят от Програмата за
вото на Републиката. С топа ще ^азвитие общцната до 2005 
се премахнат досегашните раз- ГОдИНа> изготвена от Републи- 
лики при ползването на детските канския завод за развитие, и 
добавки, при което икономичее- общинската развойна програма 

1еразвититс общини са в най- д0 2000 година.

ство и в април, на което е оценено, че 
приетите решения на предишно
то заседание са дали определени 
ефекти, но граница за повече 
толеранция няма, тъй като вече 
измина и първото тримесечие от 
тази година, а още има дължими 
суми от миналата. Освен това 
има случаи, където срокът за 
ползване на определена локация 
отдавна е изминал (дори и 
повече от една година), а буд
ките все още не са махнати.

на черквата, 
извършени йод надзора на спе
циалисти от Завода за защита 

паметници. И

венавечеДимитровградчани 
откликват на призива. Според 

Местната об- 
са се

сведенията от 
щност от 24 до 30 април 
отзовали 60 граждани, които 
са внесли на джиро-сметката 
1700 динара. Най-вече, по 100 

дали Саша Коцсв и

на културните 
многоброЙни наши съгражда
ни, които понастоящем живе
ят вън от Димитровград израз
иха готовност да помогнат ак
цията. Разчитаме и на помощ 
от републиканските институ
ции. Извършена е подготовка 
и санацията ще започне след 
като се стабилизира времето.

на

динара,са 
Стоян Давидков, какго и две 
частни фирми - “Алфаплам и 
“Фероиласт”. ки I

неравноправно положение.А. Т. м. я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА 
В БОСИЛЕГРАД

ВАЖНО ЗВЕНО В СИСТЕМАТА 

НА ОТБРАНАТА мжшшишт
рпно още През 1919 години. Зппочнплптп през

година организационна трансформация и 
правила ще укрепят позицията й в отбра

нителната система и ще й обезпечат условия за 
още по-успешна обществена роля’.

В рамките на Общинската организация на ко
мандирите от запаса в Босилеград действат пет 
местни организации, от които една градска, Скуп
щина от 13 души, Общински съвет от 9 души, 
Контролен съвет от 3 члена и две комисии: 
мисия за организационни и кадрови въпроси и 
Комисия за обучение и информиране.

В отчета се казва, че организацията успешно е 
сътрудничила е обществено-политическата стру
ктура в общината и с граничното поделение.

ми-Към края на изтеклия мееец в Босилеград се 
проведе заседание на Общинския съвет на Об
щинската организация на командирите от запаса, 
на което е обсъден отчет за работата на тази 
организация през 1996 година и програма за ра
бота през настоящата година.

Говорейки за миналогодишната дейност на ор
ганизацията, председателят Стоилко Смилков 
между другото подчерта, че запасните командири 
успешно изпълняват своите обществени задъл
жения.

палата
новите

ко-

В ДИМИТРОВГРАД"И в новата обстановка - подчерта Смилков - 
организацията на командирите от запаса напълно 
запази своята роля и значение и успешно про
дължава традицията на Сдружението на коман
дирите от запаса и бойците на Югославия, форми- И ОФИЦИАЛНО 

-БИТПАЗАР
м. я.

НА ПЪРВОМАЙСКАТА 
КОНВЕНЦИЯ НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ 
В БЕЛГРАД

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД
лет, който сс разпада и сери
озно заплашва 
Прието с решение незабавно 
да бъде срутен. Обаче, ако бъ
де срутен,тогава и тези, които 
го ползват ще бъдат принуде
ни да ползват "импровизира
ния тоалет*’ зад склада на *‘Ме- 
талац ’ (пред очите на учени
ците от гимназията). Затова е 
предложено директорите на 
"Комуналац” и "Мсталац” да 
намерят най-подходящо реше
ние съществувашият сенкруп 
(върху който е построен тоа
летът) да бъде използван за 
монтажен или от пластифици- 
рана ламарина направен вре
менен тоалет. Временен, за- 
щото се прави проект зеленият 
пазар да бъде преместен меж
ду мостовете на уредена за 
повече предназначения площ. 
На тази площ би бил построен 
и съвременен тоалет.

Когато става дума за бит- 
пазара, винаги се споменава и 
въпросът за чистотата. Невъз
можно е чистачите на "Кому- 
налац” ежедневно да събират 
хартиите и останалия боклук, 
който продавачите на битпаза- 
ра оставят след себе си. След 
като се огради и започне да се 
спазва работното време, веро
ятно ще се реши и този проб
лем.

Беше наистина нелогично: 
практика го има, а офици

ално не съществува. Става ду
ма за битпазара в Димитров
град, който с години вече ра
боти, а същевременно с пито 
един официален акт не е ре
гулирана работата му.

По искане на дружеството 
на частните занаятчии и дреб
ни търговци Изпълнителният 
отбор на ОС започна да се за
нимава стози въпрос, дори бя
ха ангажирани и съответните 
окръжни инспекции. Тъй като 
за съществуването на битпа- 
зар са необходими определени 
условия, ИО реши на мястото 
на димитровградския пазар 
ежедневно, освен в петък, да 
бъде поместен н битпазарът. 
Това изисква пазарът да се ог
ради, по-точно да се поправи 
телената ограда, да се направи 
порта, за да може да се кон
тролира влизането и стоката, 
която се продава. Определено 
е и работно време от 7-20 часа. 
през зимата от 7-16. На входа 
трябва да бъде изтъкнато ви
димо табло с правилата, които 
ползващите трябва да спазват.

НЕ ПАРКИРАЙ! с епидемия.на

Участваха и 
димитровградски 

комунисти

Единствената зелена площ пейки или люлки за деца, 
в центъра на Димитровград, ежедневно тук сс паркират 
отсреща “Гациното” и общи- рейсовете на ЛТП от Пирот, 
пата, отдавна не е това. Преди Често пъти тук сс и поправят, 
години, когато бяха срутени макар че вече им е обособено 
старите сгради, бе организи- помещение в бившия млин. ВНа 1 май тази година в Белград 

се проведе конвенция на югослав
ските комунисти, на която присъс
тваха и днмитровградчаните г-н 
Видойко Петров, председател на 
Окръжния отбор на Съюза на ко
мунистите-движение за Югосла
вия за Пиротски окръг и предсе
дателят на Общинския отбор на 
тази партия в Димитровград г-н 
Томислав Митов.

На конвенцията е избран Гла
вен отбор на партията и е прието 
решенеие членовете на СЮК за
напред да се декларират като юго
славски комунисти.

Б. Д.

.л.
Първомайско

признание
№

рана акция на горанитс, които пазарен ден тук сс паркират и
уредиха празното простран- камиони, от които се продават 
ство. Сетне беше позволено на царевица и други зърнени 
частен кебапчия да направи произведения, 
имитация на павлиончето. Но то” се разпада. Така с години, 
все пак беше поуредено.

По повод Първи май-празника 
на труда Съветът на синдикатите 
в Пчински окръг присъди благо
дарствена грамота на синдикално
то представителство в Босилеград.

Признанието на тази общин
ска организация на работниците е 
присъдено за постигнатите резул
тати в синдикалната дейност.

И “ппвлионче-

По въпроса за питейната 
вода е констатирано, чс сегаш
ната "чешма” вън от пазара го- 
ре-дол у задоволява нуждите. 
Проблем е обаче явният тоа-

А градът няма сили и начин да 
махне рейсовете оттук, за даДнес картината е почти 

жалка. Вместо зелена площ, бъде по-хубав градът ни.
А. Т.по която дп бъдат поставени А. Т.В. Б.

ТРЯБВА ЛИ БОСИЛЕГРАД ДА ИМА СТАРЧЕСКИ ДОМ ИЛИ НЕ?

Пенсионерите и социалните работници имат различни становища
щииатя, над 11)0 нямат сили и възможности са далече. Но за да им оказваме помощ, 

Иван Деспотов, председател на общинската организация на пенсионерите: „Неза- да живеят сами. Децата им живеят във вът- най-напред децата им трябва да дадем на 
оавно тряова да започне подготовка за откриване на дом за стари лица, понеже репшостта на страната или в бившите юго- съд, защото не изпълняват законите и чо- 
постоянно се увеличава броят на хората на преклонна възраст, които не са в със- републики, така чс не са в състояние да им
тояние сами да се грижат за сеое си помагат. Според сведения на организацията след това да се откажат и от имотите си.
Петър Митрев, ръководител на отделението на Центъра за социални грижи в Бо- ни, ако сега има общежитие, най-малко 20- Хората на преклонна възраъст не са съ- 
силеград: „Истина е, че п общината има много хора на преклонна възраст, но те не Ш{а души “още утре” ще постъпят в него.

Смятаме, че домът за стари хора трябва 
да бъде открит в стария стационар, който е 

„ обречен на пропадане. По тоя начин хем ще
е огледалото на едно общество . облекчим живота на старите хора, за които

С въпроса за необходимостта от откри- няма кой да се грижи, хем ще спасим обек- общежития, удовлетворяваме като ги из- 
ване на общежитие за стари лица в Босиле- тат от пропадане”. За целта нашата органи- пращаме в старчески домове във вътреш- 
граД сс обърнахме към Иван Деспотов, зация щс поиска компетентните органи да ността. Сега двама души от общината жи- 
председател на общинската организация на се изкажат по въпроса, а преди всичко пеят в такива общежития и сами си запла- 
пенсионерите в Босилеград и към Петър Общинската скупщина и Здравният дом в щат разноските. Смятам, че поне засега, ня- 
Митрсп, ръководител на отделението за со- Босилеград. ма нужда от такъв обект в Босилеград, въ-
циални грижи в Босилеград, което работи в ПЕГЪР МИТРЕВ: "Истина е, че в об- преки че аз лично нямам нищо против тази 
рамките на Центъра за социална работа в щината има много стари хора, които не са в идея. Наистина в общината има голям брой 
Сурдулица. състояние сами да се грижат за себе си. Спо- стари хора, но съм сигурен, чете но искат да

ИВАН ДЕСПОТОВ. Данните за стар- ред законопредписанията държавата, пое- живеят в общежитие. Дори още утре да го 
ческата структура на населението в Босиле- рсдством общините и центровете за соци- открием, едва ли в него ще има двама-трнма 
градска община обезпокояват, понеже по- ални грижи, е длъжна да им създава условия души” 
казват, че "бялата чума” и миграцията взи- за нормален живот: да организира помощ по 
мат данъка си и че в общината се увеличава домовете, да им дава парична помощ или да
броят на старите хора. Щом като сме об- ги изпраща в социални учреждения, т.е в о —
щина е много хора на преклонна възраст, старчески общежития. На "най-закъсали- Ьслсжка нареракиияша:
съвсем естествено е да имаме и общежитие тс” оказваме парична помощ - най-често ДР“ги чштииели, аяриаме че ч чие.
за такива лица. Общинската организация на еднократна, понеже няма възможност за как"ю ^швеитшие комиешеншни л,ш,. 
пенсионерите настоява това да стане и по- постоянна, тъй като имат имоти и деца, въ- иМ-"ШС- КаКв° 9Ч КаЖСШе "° «Г
ради факта, че от 1400-те пенсионери в об- „реки че не обработват имотите, а децата им ,юмтнЧ"с мнто- "ко сиоделшие с

пешките си задължения към родителите, а

гласни нито с едното, нито с другото.
В сегашния момент нямаме нито мате-искат последните години от живота си да прекапат в старчески общежития, затова 

засега не е необходимо да откриваме такъв дом . риални, нито кадрови възможности да оказ
ваме помощ по домовете им, а желанията на 
онези, които искат да бъдат настанени вИнициативата на нашия вестник да се 

установи трябва ли да бъде открито в Бо
силеград старческо общежитие не е нова. 
Като поставяме отново този въпрос, имаме 
предвид статистическите данни, които по
казват, че всеки четврти човек от 11 600-те 
жители в общината е на над 60-годишна въз
раст и че в 30 на сто от домакинствата 
живеят само хора на преклонна възраст. 
Проблемите им от ден на ден се усложняват, 
понеже нямат сили и възможности да сс 
грижат за себе си. В никакъв случай не 
искаме да пренебрегнем и обратната страна 
на въпроса: за откриването на такова 
заведение са необходими средства. Незав
исимо от това как и от коя

В. Б.

страна
наблюдаваме нещата (в случая се налага 
това да стане всестранно), на тези хора 
трябва да посветим дължимото внимание. 
Още повече, че старата истина ни преду
преждава: “Грижата за младите и за старите

о 9 МАЙ 1997 г.



от цдм
- ЯЛОВИ ОБЕЩАНИЯ

„НЕНАТЕКС"- ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧАСТНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЩИНАТА
Когато в началото на по-миналата година общественото ггаеп 

прнятие Център за дизайн и маркетинг” (ЦДМ) от Ниш откри произ- 
водствен цех в Босилеград, мнозина мислеха, че цехът не сам0Руспешно 
ще стопанисва, но за кратко време ще разшири дйностга сГи в раТон 
нпте центрове: Долна Любата, Горна Лисина и Долно Тлъмино За 
ГХ'1ГеНа Р^война програма, която без колебания бе приета 

0ТОРГЛ6“КИЯ фОНД За развитие на неразвитите краища.
Още в началото големи бяха и обещанията на директора на пред- 

приятието Милич Петрович. Оптимистично настроен той -виждаше” в 
цеха 60-70 души на постоянна работа и двойно повече 1а работов къщи 
с добра заработка. Обаче след няколкомесечна работа - когато дир«-
ка?вЪ,хаНачеР26ПтРеИЯТ‘бТ° " Н"Ш И 1"-«»ВД™ля? на цеха в Босилеград 
казваха, че 26-те работника успешно са У м
ствения

„Ненатекс е частно предприятие за производство на черги и губери (ямболии), което е основано още 
|фез 1978 година. Собственик е Димитринка Мадова от Желюша. Най-напред фирмата работи 
Желюша,преди две години взима под наем тъкачния цех „8 май”, който бе в състава на конфекция 
„Свобода . С помещенията и становете, „Ненатекс”приема и 23 работници от „Свобода”, от които 
10 се завръщат в „Свобода”, а седем остават.

в

Две години след наемането цех от “Свобода”, бяхме пока- циализирала и за това”, 
на тъкачния цех, частното пред- нени и ние. На нашия въпрос да Славица Димитрова, тъкач- 
приятие има 34 работници и ос- ни каже нещо повече за рабо- ка: “И преди бях работничка в 
вен че произвежда черги и ямбо- тата и положението на работни- тъкачния цех, сетне преминахме 
лии, има собствена предачна ра- ците, собственичката и дирек- към “Свобода”, но там ни беше 
ботилница, в която произвежда торка на фирмата Димитринка малко необичайно, тъй като 
прежда и за “Нитекс” от Ниш. Мадова отговаря: “Питайте ра- правехме кожени килими. Кога-

процес и че изделията им са сравпиГлГка^^Гн^ 
спряха. Работниците отидоха на принудителна почивка и вече 
година не се съживява цяла
циците загубиха и последна тГсинаде^,™! някотко адши водяГсъдГбТн 
спор с предприятието си. м

Сега Общинската скупщина и “Симпо” от Враня се явяват с инициа
тива цехът отново да започне с работа. “Симпо” е заинтересуван за 
ръчно тъкани уникатни платове и детски одеяла, които тук може да се 
произвеждат. Във вид на пробно производство в цеха ще бъдат из
тъкани тридесетина детски одеяла и двадесетина метра плат. След като 
изделията минат през “ситото” на съответната комисия на “Симпо” 
ръководните органи на този врански колектив ще кажат “да" или “не” 
на инициативата. Ръководителят на цеха в Босилеград Винко Евтимов 
ни уведоми, че е активизирал няколко стана и за една-две седмици 
договореното количество ще бъде готово, а дали цехът ще започне да 
работи на пълен оборот - това ще зависи от качеството на пробната 
продукция и от готовността на ръководителите на “Симпо” да окажат 
помощ в развитието на цеха, а ведно и на общината като цяло.

щ- то взеха цеха, върнах се тук и 
Щ останах. Доволна съм и не ме е 
Я страх, че фирмата е частна. За- 
Щж щото аз съм тук не заради соб- 
т& ствсничката на фирмата, а зара- 

ди моята заплата”.
Щ Горица Миладинова, тъкач- 
Щт ка: “Работа като всяка работа! 
Щк Не е важно дали фирмата е част- 
§Я на или не. Важно е заплатата да 
ЩШ е добра, а и на мен тук ми е много 
Шр по-близко - само

щ

ж
т •

тридесетина
м. я. метра до квартирата .

Андрея Александров е шефР1ДИМИТРОВГРАД Ж.1 на производството и е дошъл от 
“Кожарата”в Желюша: “Част
ните фирми са тези, които имат 
перспектива. Тази е една от мал
кото в нашата община, при това 
е доста “млада” - средната въз
раст на работниците е 30 години. 
Защо съм тук? За по-добра зап- 

Нишката фирма обезпечава въ- ботничките,те нека кажат!”Пи- лата, разбира се, а ако си добър
работник, няма страшно да 
останеш без работа. С това най- 

Андрияна Гогова, предачка: после трябва да свикнем!

тА-'
§У'Голяма кражба в „Балкан” ВШв /1

В навечерието на първомайските празници е извършен обир в 
служебните помещения на гостилничарско-туристическото предпри
ятие “Балкан” от Димитровград на граничния преход “Градина”. Под 
закрилата на нощта засега неизвестни крадци най-напред са разбили 
задната врата на помещението, а след това от разбитата каса са открад
нали 1 004 000 динара.

Следствените органи са предприели мерки за откриване на крад
ците. В интерес на следствието, което водят компетентните органи 
други детайли не се съобщават.

| 1
В предачницата на „Ненатекс“

Ш. . г

лна, а в ход са договори с “Ко- тахме ги и ето какво ни отгово- 
жара” в Желюша, която да пере риха: 
вълна, тъй като разполага с не
обходимите машини за това. По “Вече три години работя в цеха. 
този начин е на път да се осъ- Една година работих в Желюша 
ществи делово сътрудничество и вече две - тук. Абсолютно съм 

най-голямата

Б. Д. А.Т.

КОНФЛИКТЪТ В ГИД СЕ 
ИЗОСТРЯ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДЪЛ
ЖАТ НАД 2 000 000 ДИНАРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

М. Лазаров: „Ще играят клещите”
доволна и от работата, и от зап-частнамежду

фирма “Ненатекс” и обществе- латата, която в сравнение с ос
ното предприятие “Кожара” от таналите фирми е солидна. Това, 
Желюша.

На скромното тържество, пречи, стига да има работа и до- 
организирано за всички работ- бра заплата. Е, на становете е 
ници в цеха по повод две години по-трудно, отколкото на предач- 
от вземане под наем на тъкачния ната машина, но аз съм се спе-

Няма
референдум, 
има решения 
за уволнение

че е частна фирма, изобщо не ми
Неиздължените сметки за изразходваната електроенергия застра

шават да захладят отношенията между босилеградската делова единица 
на Електроразпределителното от Лесковац и потребителите в Босиле- 
градска община. Мияча Лазаров, шеф на деловата единица, изтъква, че 
са изчерпани всички възможности, че са минали всички срокове и че 
друго решение няма освен потребителите, които не платят дълговете 
си да бъдат изключени от електромрежата.

В Босилеградска община има около 4650 консуматори на елек
трическа енергия, от които около 4500 домакинства. Лазаров подчер
тава, че потребителите, особено домакинствата, са прекалено длъжни. 
Само до края на февруари те дължат над два милиона динара. Едни 
домакинства дължат и по две хиляди динара.

Не са малки трудностите нито на деловата единица, която трябва да 
доход, нито на потребителите, голяма част от които 

в състояние да издължат сметките си. Работниците и едни 
заплати с месеци, а едно число селски

ХЛЕБАРИТЕ НЕ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ДЕЛЯТ ОТ „ПРО
ГРЕС" Ситуацията в на й-гол ямото ди

митровградско предприятие ГИД 
не се нормализира. От членовете 
на стачния комитет узнаваме, че 
генералният директор на ГИД 

Общественото предприятие „Прогрес” в Босилеград все още не е Иван Марков е връчил писмени 
разделено на две предприятия, както настояваха работниците в решения за уволнение на седем 
хлебарата, чиято инициатива през средата на февруари т.г. беше члена на комитета: Зоран Сви- 
приета и на общото събрание на работниците. На сформираната ленков, Рангел Филипов, Нико- 
тогава комисия бе възложено до 10 март да даде предложение как лайчо Манов, Бранко Рангелов, 
да се раздели имуществото, но тя не се занимва с въпроса и не даде Никола Борисов, Стеван Гюров и 
никакво предложение Йордан Вацев.

Уволнените работници оценя
ват този жест на директора като 
още един опит да се разбие единс- 
вото на стачния комитет и да се 
заплашат стачкуващите работни
ци. Същевременно те изтъкват, че 
са твърде добре запознати с незак
онните деяния на директора. Въз

Изчакват приватизацията?
осъществява 
просто не са
предприятия не получават 
семейства едва ли имат толкова доход колкото възлизат сметките им за 

за даждията, които с него трябва да се платят.
“Хората не че не искат, но материалните им възможности не поз

воляват да си издължат сметките за изразходвания ток и за останалите 
държавни даждия. Няма как, ще ни чакат, но не дълговете ни да 

увеличават с лихви, понеже пак няма да имаме сили да ги издължим. 
Работниците с месеци чакат заплатите, детските добавки, 
помощи... Лихви никой не ни плаща , казва Стоян Захариев 
изпълняващ длъжността директор иа босилеградското предприятие 
“Напредък”.

тока и
Сега във фирмата утихнаха разправиите по въпросите кой за кого 

работи, кой за кого изкарва доход, дали и занапред могат под един 
покрив “баби и жаби”... И хлебарите вече не претендират, че фирмата 
“лежи” на техните площи и че без тях всичко ще спре.

Както вече писахме, десетте работника в хлебарата поискаха да се 
отделят и да формират самостоятелен хлебозавод. В подкрепа на ини
циативата си тс изтъкваха, че освен петимата работника в админис
трацията, останалите осем души нищо не работят от август 1992 година основа на документални доказа- 
насам и хлебарите вече не са в състояние да ги издържават. оа да мине телсхва тези работници са подали 
инициативата им, тс изразиха готовност да приемат и работниците в гъж^и среЩу директора, тъй като 
администрацията: директора, секретаря, шефа на счетоводството, сче- счнтат че е злоупотребявал със 
товодителя и касиера. служебния си пост, за да сключва

Останалите осем души, повечето от които работеха в автосервиза, ДОГОВОрИ КОито са вредни за пред- 
не бяха съгласни с инициативата на хлебарите и застъпиха становището ПрИЯТИеТ0> Така например, седем- 
да не се разделят, а да се създадат условия и автосервизът да работи и те работника обвиняват дирек- 
да изкарва доход. Но ако все пак се стигне до раздяла, те поискаха тора>че е сключил договор със за- 
имуществото да се раздели по следния начин: хлебарата да остане на СТрахователн0то дружество
хлебарите, а услужният център и старата сграда в града да остане на тях. »ддор” от Нови Сад, занемаря- 
На общото събрание инициативата на хлебарите бс приета благода- ва^кн по-благоприятния договор , 
рение на подкрепата от работниците в администрацията. Сега, когато който предприятието е имало с 
решението не се реализира, възниква въпросът: актуална ли е все още компаИия “ДУНАВ”. Заради този 
инициативата на хлебарите или те вдигнаха врява, за да ^накарат и необмислен акт на директора ГИД

високи
социалните

ЖЕЛЮША

Млекарница „Разсадник 
отскоро произвежда и мътеница

Млекаоницата “Разсадник" в село Желюша работи в състава на 
земеделската кооперация “Сточар” от
млекарницата ежедневно се преработват околс’ 120°гп на 
Забър^аи0ВТисГИВоТйелеТно кТл“ о мляко се произвежда и в
Мле^^ш^тГ^ обо^дена^т^съ^ре^енник^ма^^^про^водствои

произвежда прочутият'по своето )К извежда и бяло сирене, извара,
мешано мляко. Същевременно се Р Отскоро п млекарница
масло, овчо кисело мляко и други продукти.°™°Р° Ица 
“Разсадник” е започнало проби*илДитра В момента мътеницата

качествен “сенокошки кашкавал .

останалите да рвботаЙКи Пенев, директор ^Зб^иЕоВоЕня '«аП-'ве'роятно ще "загуби ‘ около

Стачният
хлебарите не настояват като преди да се делят.
фактът, че в автосервиза набавихме някои основни материали за ра- Стачният комитет остро
бота, така че сега всички работят , поД',|;ртадд протестира срещу намесата нацените в автосервиза им са по-ниски б сравнение с цените в други места, V Р ' “ този

около 30 автомеханици, автотенекиджии и други майстори в града, "°™ти 'еск"™ ™Р™ ВС“ , ™ се 
работилници, им вземат клиентите. Васил Раденков, хле- конфликт. 1 ова преди исп шо се 
1 “Не ми е обаче известно отнася за някои политически

но че
които нямат
м^Ка”говор^иТхор1Т^ртдп“ит^9не искат да я реализират”, структури от ЮЛ, които оказват 
"Истината е съвсем на трета страна”, казва Владимир Александров, подкрепа на директора винаги, 
шеф на автосервиза. Той изтъква, че хлебарите са направили сметка и когато той я потърси. Това е 
разбрали, че нямат полза от раздяла, понеже “имуществото^ което потвърждение, че директорът 
трябваше да остане на нас е много по-скъпоценно от хлебарата Спо- се страцува за креслото си и за- 
ред мнението на Александров, сега всички изчакват приватизацията и това не иска референдум.
“СВОЯ Шанс”. **• Б. Димитров
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ: БАЙ СТРАТИ ОТ ДОЙКИНЦИСЕЛО КАРАМАНИЦА НЯКОГА И СЕГА

МИНАТА СЪБУДИ И УГАСИ НАДЕЖДАТА 

НА КАРАМАНИЧАНИ
ПОЛИТЗАТВОРНИК В

СОФИЯ, ВАРНА И БУРГАС
1

плати. Така било някога.
След освобождението живо

тът на караманичани сс промени 
коренно. За това красноречиво 
говорят новите къщи със съвре
менна покъщнина. След елек
трификацията на селото 
тът се подобри още повече. Поч
ти всяко домакинство има ради
оапарат, голям е броят на теле- 
шпорите и други слсктрични 
уреди (печки, хладилници, пер
ални и пр). Мнозина карамаии- 
чанн запържиха средни, полу
висши или висши училща. В се- 
лото няма неграмотни хора. 
Почти няма къща. от която да 
няма средиист, нолувисшист или 
висшист.

В следвоенния период беше 
открита олово-цинковата мина 
"Под вирове", в която известно 
време работиха стотина работ
ника. За тях бяха построени мон
тажни жилища, модерен ресто- 
ранг, амбулатория и други обек
ти, необходими за съвременен 
живот. Мината разполагаше със 
съвременни машини, които до 
голяма степен облекчаваха ра
ботата на миньорите от Долно 
Тлъмино. До мина та беше про
каран асфалтов път, по който 
камиони откарваха рудата за Бо
силеград, Владичин хан и ната
тък - до мина “Леце". Босилс- 
градското 
предприятие откри редовна ав
тобусна линия от Босилеград до 
Караманица и това още повече 
облекчи живота на местните жи
тели и на хората от околните се
ла. Караманичани започнаха ре
довно да отиват в Босилеград на 
пазар и по други работи, докато 
по-рано отиваха до Крива палан
ка с коне или пеш. Йотова време 
в селото имаше от 50 до 80 уче
ника и двама учители.

Обаче след известно време 
мината прекъсна работа. Младе
жите и други хора от селото се 
принудиха да търсят работа във 
вътрошността на страната. 
Мнозина заминаха за Македо
ния. Започна рязка миграция на 
населението към Враня, Леско- 
ваци Ниш,а най-много към Кри
ва паланка и Скопие. В Крива 
паланка съществува квартал, 
наречен Дамачки дол, в който 
живеят предимно преселниците 
от Караманица, Голеш и Жерав- 
ино. Училището все повече ос
таваше без ученици и преди две- 
три години беше закрито "вре
менно". Старите хора измряха, 
така че по махалите едва ли има 
по две-три “живи" къщи. Кара
маница запустява все повече и 
повече.

прочутия нишки владика Йовпн. Нишкият владика му е вуйча
Нашият Страти завършил основно училище пре! 1Л2 юдина 
Велика Луканя, к-ьдсто майка му се омъжила повторно, и 

започва своя нерадостен живот на ратай ..ри по-заможии селяни. 
Вил с овчар, козар, но пробвал и грънчарския занаят в I Гожега край 
Ужиие през 1936 година, после бил малко и в Лозница, а в Ниш се 
върнал през 1938 година и се настанил при владиката, своя вуйчо, 
Вуйчого ходатайствал и записал Страти в подофицерска школа в 
Белград 1939 година, която той завършил към края на I >40 година. 
Получил чин на “активен лодиаредиик па кралската войска и бил 
разпределен в III пехотен полк в Пирот. Дошъл месец април на 1 ^4з 
година, Огратимнр Мадич се намирал в отбранителните позиции 
пад Лукавица, пред махалата Света гора, в камънака, но войната 
бързо свършила. Той скитал три-четри дни и се завърнал в своя 
роден край при майка си във Велика Луканя. Но на село нямало 
работа за нег о и с други младежи отивал чак до София, .а до печели 
пари като общ работник. На 10 януари 1942 г одина в селото дошли 
партизаните от Свърлишкия партизански отряд и той се включил 
с радост към техния отряд. След десетина дни имали жестоко 
стълкновение с наказателните експедиционни фашистки части на 
българската армия, командвани от офицера Горчилов. Българите 
ги разбили, понеже имали надмощие с оръжие и численност. Пар
тизаните решили да се приберат по своите села. за да бъдат на 
познат терен. Страти се прибрал при майка си, но на 26 януари го 
заловили в селото и го откарали в пиротския затвор. Българските 
фашисти заловили още около тридесетина партизани и устроили 
военен съд. От София дошли прокурор и съдии - все военни и 
полковници. Делото било гледано на 4 март 1942 година, осем 
партизани били осъдени на смърт чрез разстрел, а Страти и още 
няколко партизани, като по-млади, били осъдени на по 15 години 
строг затвор и 15 000 лева глоба. Фашистите ги откарали в София, 
в Центра
Страти бил прехвърлен въз Вар
на. защото събирали на едно място 
по-младите затворници, за да ги 
“превъзпитават". Като политзат- 
ворник с опит. той участва през 
месец май на 1943 година в стачка 
в затвора, заради която целият ла
гер е преместен в Айтос край Бур
гас. а след това в каменните кари
ери на пътя към Стара Загора. Ох
раната обаче не била толкова сил
на и една нощ Добри Търпешев. 
софиянецът Харзала, Тодор Дн- 
митров-Пнрев от Бургас и други 
четирима политзатворници избя
гали. След следствието заради бяг
ството, целият лагер бил наказан и 
върнат в Бургас. Там се запознава 
с Михаил Дончев. Дане Сунгула- 
реца и стария комунист бай Геор
ги. А после във Варненския затвор се запознава и с Лъчезар 
Аврамов. За него казва, че е син на Аврам Стоянов, дошъл във 
Варна с подводница от СССР с руски и български емигранти и със 
съветски парашутисти. Познава и Славчо Йорданов от София. 
Иван Маринов, с когото е бил в една килия. Димитър Куртев- 
Хшцника. станал после градоначалник на гр. Варна, един лекар, 
осъден като съветски шпионин. Георги Брайков от Плевен. Наньо • 
Донев. Милко Александров. Иван Вачов от Орешак. Ловешко н 
много други. Идва 8 септември 1944 и във Варна тръгва мълвата, 
че Червената армия напредва, а 111 украински фронт и маршал 
Толбухин са близо. Затворът не бил отворен от съветски войници 
- изпревалнли ги гражданите, които освободили политзатвор- 
ниците. В града става преврат, властта е взета от ОФ (Отечествения 
фронт), сформира се народна милиция, а комендант на града става 
Кирил Ковачев, приятел на Стратиев от затвора.

На 12 септември група затворници от Пиротско и Македония, 
под охраната на съветските войски, пристигат в София с влак. От‘ 
страна на ЦК на БКП на гарата ги посреща делегат и ги води на 
обяд под една палатка на площада пред гарата. После ги отвежда в 
клуба на партията, където преспиват и на следващия ден пристигат 
с влака в Пирот. В Пирот той се регистрира в градското комендан- 
ство и се включава в Народното партизанско движение на 
Югославия. Работил е във Военното комендантство на Пирот. От 
7 ноември 1944 година започва мобилизация в Югоизточна Сърбия. 
Той е командир на чета в Бабушница, а след това и командир на VII 
допълнителен батальон в с. Беле воде.

През 1945 година Страти се оженва, но чувства, че му пречи 
това, че е бил в България, макар и като политзатворник. Затова 
решава при първа възможност да напусне пиротския кран. Става 
колонист и заминава със семейството см във Войводина. Настанява 
се в с. Дероня край Оджаци. 12 години живее там, земеделец е, но 
доста често работи и в общината, той като е грамотен. В Ниш се 
връща през 1958 година. Работил е като пазач-пожарникар в"Ратко 
Павлович", от 1963 година в предприятието "Шевро”-част от ”Ан- 
гропромет”. Като активен участник в НОР излиза в извънредна 
пенсия през 1972 година.

Българите не са го забравили. Два пъти е бил на тържествени 
трибуни във Варна по случай честването на 9 септември. Веднъж 
в София, а веднаж в Пловдив е бил и на централно място на 
трибуната. За последен път е бил в София през 1969 година. На 8 и 
9 септември го посрещнал Марко Трайков, а тържествена среща в 
ЦК е имал с полковник Васил Толев.

Днес бай Страти живее спокойно с добрата си съпруга. Гълта 
лекарства, защото е имал операция, много слабо вижда, получава 
пенсия. Има голямо желание още веднаж да иде в София и да види 
своите познати и приятели, чичто адреси грижливо пази.

от 1945 година са и Босилегрпд- 
ска община. Трябнп да изтък
нем, че от 1941 до 1945 година 
споменатите села биха и община 
Долно село, Кюстендилска ок
олия. Едно време караманичани 
са отичали на пазар а Кюстендил 
и Крииа паланка, продавали са 
масло, сирене, урда, ракия и ку
пували всичко, което им е било 
необходимо. Също така прода
вали и агнета,овце,телци п коне.

За живота в миналото стари
те хора казват, че е бил теж ьк 
във всяко отношение. Много 
любознателни деца, жадни за на
ука, не са имали възможност да 
се учат и едва завършвали че-

Караманнца е едно от най- 
отдадеченнте от Босилеград се
ла в общината. Разположена е но 
югоизточните склонове на план
ина Бела вода. Според една ле
генда, останала от времето па 
турското иго, селото е получило 
името си от името на турчина 
Караман, който го владеел.

Караманншкн ге къщи са на
кацали но хълмовете и падини
те, групирани но махали: Камък, 
Падище. Христина, Златанова, 
Сганойкова, Марянечка п Гари- 
нарска. Граничи със селата Гор
но Тлъмино, Доганица. Голеш п 
Жеравино. Две махали имат до
пирни точки с търговищките

жимо- във

лния затвор, 
месец октомври байКараманичани на път с коне

автотранспортнотвъртн клас. Това успявали само 
момчетата, докато много от мо
мичетата оставали неграмотни.

В Караманица съществуват 
големи залежи на олово-цинк- 
ови руди. В Кралска Югославия 
са използвани само малки коли
чества от тях. Малката мина е 
била собственост на някои си ка
питалист Васил от Скопие. Ру
дата била прекарвана с коне и 
магарета до Крива паланка, а от
там с камиони за Скопие. При
тежателят на мината заплащал 
съвсем ниски надници на работ
ниците, но тъй като хората ня
мали друга възможност, реша
вали да работят и за малки за-

села Църна река и Пролеснс, а 
това са махалите Падище и Ка
мък. Каменска махала сега гра
ничи с Република Македония 
при местността Самар.

Караманица е малко планин
ско село. Мястото с стръмно, 
обаче е слънчево, така че съще
ствуват условия за отглеждане 
на овощня и зеленчуци, ръж, еч- 
мнк, овес, а в по-нисюгге преде
ли - пшеница. Селото имаше ок
оло 80 къщи, а основен поминък 
на населението винаги са били 
земеделието и животновъдство
то. Почвата не е много плодо
родна, хората са трудолюбиви, 
честни, Дружелюб и ви и весели. 
Животът на караманчани в ми
налото бил много тежък. Тъй 
като обработвали земята прими
тивно (отначало с дървени рала, 
после с плугове), приходите им 
били твърде малки. Къщите им 
са били ниски и покрити със сла
ма, с оскъдна покъщнина. При 
такива обстоятелства хигиената 
и прехраната им са били на твър
де ниско равнище. Селяните ог 
Караманица отивали да търсят 
работа във вътрешността на 
страната, но печалбата и от това 
била слаба. В Кралство Югосла
вия селата Караманица, Голеш и 
Жеравино били присъединени 
към общината Крива паланка, а

Стратимир Мадич

Училището в Караманица 
работи от 1902 година. От учи
телите, които са учителствали 
по-дълго време в това село, ще 
спомена Христо Вукадинович и 
Адам Стойкичевич, който се 
оженил за красивата селянка 
Данка Станоева от махала Па
дище. От 1941 до 1945 година тук 
са работили учители от Бълга
рия: Евгений Дамянов Първа
нов, Мильо Генев Чоканов, Ав
рам Тасков и Новко Спасов. 
След тях известно време учител 
бил и Павел Илиев от Жеравино, 
първият учител от този край. Ранко Карамфилов

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Подготовка за въвеждане на телефони в селата
• Специалисти от Сектора за развитие на ПТТ от Ниш са изготвили проект за въвеждане на телефони 
посредством антени и ретранслатори • Преценява се, че домакинствата ще плащат около 3600 динара
• Доколкото всичко върви според плановете, възможно с акцията да приключи и до края на годината

Общинската скупщина в Босилеград и Явното 
предприятие за ПТТ-съобщения в републиката, по- 
конкретно трудовата му единица за ПТТ-съобщения 
във Враня и Секторът за развитие в Ниш, започнаха 
да предприемат конкретни мероприятия за реализи
ране на дългоочакваната акция - прокарване на теле
фонни мрежи в селата в общината. Понастоящем 
служащи в ОС правят допитване със селските домак
инства, които са заинтересовани да въведат теле
фони у домовете си, за да се узнае как да се закръгли 
финансовата конструкция. Преди това специалисти 
на Сектора за развитие на ПТТ от Ниш изготвиха 
проект за безжични телефонни линии в босилеград- 
ските села. Те смятат, че въвеждането на телефони с 
помощта на антени и ретранслатори е по-изгодно от 
класическия начин поради конфигурацията на терена 
и големите разстояния между махалите.

“До 15 май ще изготвим списъци па домакин
ствата в селата, които са заинтересовани за въвеж
даме на телефон, а след това ще се подписват конк
ретни договори между домакинствата и ПТТ-систе- 
мата. В тях ще сс регулират условията как ще се води 
акцията и как ще плащат домакинствата. Целта ни е 
в тази полезна акция да участват възможно повече 
домакинства”, казва Сотир Сотиров, председател на 
ОС в Босилеград. Представители на трудовата ед
иница на ПТТ от Враня преценяват, че акцията може 
да приключи и до края на тази година, разбира се, 
доколкото всичко върви според плановете, добави 
той.

Все още не е определена сумата, която ще плащат 
домакинствата. От трудовата единица на ПТТ 
Враня оповестяват, че тя ще бъде около 3600 динара. 
Домакинствата ще могат да я издължат четирикрат
но- В.Б.

във

Лилия Нейкова

О 9 МАЙ 1997 г.



| МЛАДИ ТАЛАНТИ НА БАЛКАНСКОТО СЪ
РЕВНОВАНИЕ ПО МАТЕ
МАТИКА В ГЪРЦИЯ

1ЖАКАИНА АЛЕКСАНДРОВА СПИСАНИЯ ДРУГИ ЗА НАС

ПЪРВАТА 
БОСИЛЕГРАД СКА 

ХУДОЖНИЧКА
МОСТ - КНИЖКА 145

Новата книжка на списанието за литература, изкуство и наука 
“Мост” (145), което излиза в Ниш на български език, по традиция 
отбелязва значителни културни събития: книжката 
спомени за починалия писател Детко Петров, а публикуван 
неговият разказ “Кукумявката”. За Детко Петров като човек и 
изключителен писател пишат Йован Лубардич и Матея Андонов. 
Разказът “Делитба” от Миле Николов Присойски представя твор
чеството на този писател за семейните нрави. След това с поезия се 
представят Вукица Иванова-Стоименова и Александър Дънков. За 
пръв път в списанието е представен Радко Ставров с разказа 
“Огледало и път”. Представен е и тазгодишният лауреат на НИН- 
ова награда Давид Албахари, за чийто роман “Примамка” пише 
литературният критик Михайло Пантич.

От съвременните български разказвачи е представена Здравка 
Евтимова с разказа “Цветана”, а от съвременната сръбска проза 
Светомир Джурбабич с разказа “А слсд това пак дойде мъртва 
есен”.

Раде
Станойевич 

спечели 
бронзов медал

започва със 
е (IВ Босилеградския край са из- казах, заради изкуството заради 

раснали многобройни специал- обмен на опити. Но желание 
исти за различни области, но за е да стана член „а Сдружението 
разлика от близкия му и сроден на художниците в Сърб*я 
Димитровградски край тук 1
тннеките художници почти не 
успяват. Жаклина Александрова писта? 
има прекрасен шанс да стане 
първата босилеградска худож- е 
ничка!

ми

ис-
* Кой ти е пример в живо- Балканското първенство по 

математика тази година се със
тоя от 29 април до 4 май в малкия 
град Калампака в Гърция. На 
първенството участва и нашата 
страна и спечели четвърто мяс
то сред деветте участнички на 
Балкандидата. Първа е Бълга
рия, втора Румъния, трета Гър
ция.

- Средата, в която се намирам 
изключително творчески нас-

Александрова е студент от на,'арЗаш" 
пети курс на Художествената ставяме се на традиционния на- 
академня в София, специалност чин на мислене, понеже се чув- 
живопис.Тя е дъщеря на Верица стваме като част ог авангарда, 
от Мусул и Милко от Горна Лю- Стремим се изкуството да отраз- 
бата, които с по-големия й брат ява актуалния начин на мислене 
живеят в Босилеград.

Значително място в книжката е посветено на съвременните 
войводински поетеси в своеобразната малка “антология” под за
главие “Очи на равнината”. Подбора е направила Оливера Шиячки, 
а представени са 25 поетеси от Войводина: Вйера Венкова, Йелена 
Боснич, Мария Бугарски, Валерия Буркуш, Радмила Гикич, Ана 
Дудаш, Нада Златич Кавгич, Ирина Харди Ковачевич, Мария Ла- 
зич, Ясна Милснович, Феличия Мунтеану, Мелания Павличевич, 
Слободанка Перкучин, Живана Петров, Лиляна Пстрович, Нада 
Попов, Спасения Цана Сладойев, Зденка Фсджвер, Драгана Чатич, 
Юдита Шалго, Звездана Шарим, Мария Шимокович, Оливера Ши
ячки, Флорика Щефан и Миряна Щефаницки. Това с пръв превод 
на поетеси от Войводина на български език.

В рубриката ИН МЕМОРИАМ са публикувани стихове от Бил
яна Цветкова Антова, сред които са и последните три стихотво
рения, които талантливата поетеса изпрати до редакцията непос
редствено преди преждевременната си смърт, както и текста “Пре
ждевременно затворена страница” от Миле Николов Присойски.

Прави впечатление и портретът на талантливия художник Мла
ден Йотов, с чийто творби е илюстрирана тази книжка на “Мост”. 
За неговото творчество пише изкуствоведът Каменко Маркович. 
В рубриката Малка христоматия със стихове е представен българ
ският поет Дамян П. Дамянов. Публикуван е и разказът “Серафим” 
от великия български писател Йордан Йовков.

От областта на науката е публикуван 
Милена Бенковска Събкова за “Култа на Св. Лазар в културата на 
православните народи”.

На края на списанието е даден преглед на културните събития 
в Димитровград, Враня, Ниш и други места.

"НЕДЕЛЬНИ ДНЕВНИК", Нови Сад, 25 април - 2 май 1997.

Нашият шестчленен екип 
спечели два сребърни и два 
бронзови медала, от които един 
с на Раде Станойевич, ученик от 
втори клас на гимназията “Све
тозар Маркович” от Ниш.

* Казват, че художниците ни- 
стинктивно почувстват изкуст
вото още като деца. Дали и с теб 
се случи подобно?

- В босилеградската гимна
зия, освен общо образование, 
друго нито чувствах, нито тър
сех. Поисках да следвам психо
логия в Белград, смятайки, че с 
думи ще прониквам в душите на 
хората, а може би и обратно. Та
зи комуникация не намерих там. 
намерих я в художеството и чув
ствам, че тук тя е по-успешна, 
даже н по-комплектна. Много

НА РЕПУБЛИКАНСКОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ 
ЕЗИК

Владимирова 
зае осмо място

На републиканското състе
зание по руски език за ученици 
от средните училища, което сс 
състоя към края на април тази 
година в Нови Сад, четвърток- 
ласничката от босилеградска ги
мназия Гордана Владимирова 
постигна добър успех. В конку
ренцията на 36 състезатели тя 
зае осмо място, само с няколко 
точки но-малко от първите три-

съм щастлива, че се случи така. 
много съм доволна от средата, в 
която се намерих, в нея всичко 
ми е чудесно. Благодарна съм на 
баща ми, с помощта на когото 
записах истинския факултет и 
уча онова, което силно обичам.
Любовта си към психологията бъда пример... 
най-лесно изливам на платното, 
тя ми помага да виждам и онова, 
което другите не успяват. А мо
же би по-късно ще се опитам и 
да следвам психология заради 
взаимното допълване.

Жаклина Александрова

и като активни членове да вли
яем върху новите течения в мо-

аналитнчният текст на

мента, да не рисуваме заради се
бе си. Може би ние или АЗ щс

* Може ли да се живее нор
мално от изкуството?

- Трудно (въздишка). Сигур-
ма.

- В такава силна конкурен
ция и осмото място е успех. Не 
изпълних очакванията там, къ- 
дето бях най-сигурна. Но ето и 
това става на състезанията. Мо
же би, ако бях малко ио-съсре- 
доточена, щях да спечеля още 
някоя точка. Все пак, когато вси
чко се събере, напълно съм до
волна - подчерта Владимирова.

И преподавателят Станислав 
Тодоров, който в подготвител
ния период й оказа иай-голяма 
помощ, не крие задоволството 
си от осмата позиция на Влади-

СЛЕД ПЛЕНЕРА „БУДАПЕЩА ‘97"

Художниците дариха картини 
на сръбските училища

но няма да рисувам по поръчка, 
за продажба, фалш. Ще печеля 
пари и по друг начин, а ще рису- 

* Какви бяха подготовките вам за душа, не всичко е в пари- 
ти за приемния изпит? Там не те. От старите банкноти ще си 
успяват мнозина от ония, които направя картина, ако от картина 
се готвят почти четири години, не мога банкнота, 
учейки в средните художествени

СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ПЛЕНЕРА БЕШЕ И ЗОРИЦА НИК- 
ОЛОВА-КОСТИЧ

В рамките на културното сътрудничество между СР Югославия 
и Унгария към края на април и в началото на май с проведен 
седемдневен пленер “Будапеща ‘97”, в който са участвали юго- 

художници Зорица Николова-Костич, Миливой Квако- 
вич, Слободанка Шобота, Милан Тспавац, Весна Маркович, Мир- 

Кръстсвска, Панко Попивода, Рада Селакович, Изабсла Борза 
и Гордана Новаковнч. Пленерът е приключил на 5 май с изложба 
във възобновената сграда на сръбското основно училище 
назия в унгарската столица.

Художниците, които участваха в пленера, дариха картините си 
на най-голямата просветна институция на сръбското малцинство в 
Унгария.

Организатори на пленера са сръбското училище и Сръбската 
самоуирава в Будапеща, Министерството на културата на Сърбия 
и Културно-образователният център от Шид. Според думите 
директорката на сръбското училище Бояна Симич, занапред 
перът ще се организира всяка година. Освен югославски, в него ще 
участват и унгарски художници.

* Дали хубавият живот изис
ква „добро омъжване”?

- Не. Мъжете са необходими 
и аз ценя техните качества, ко
ито ще ми послужат като вдъх
новение. Аз понякога МЪЖА 
наричам МУЗ, както ЖЕНАТА 
е МУЗА за един творец.

училища.
- Тук изява получава талан

тът, предполагам. Готвех се по
вече от един месец в София, къ- 
дето съвсем случайно с баща ми 
запознахме един професор, кой
то ми даде основните напътст
вия
пях и заради това, 
горяла от жажда за успех и не се 
вълнувах ирекалено.

славските

янамирова.
- Конкуренцията наистина бе 

силна. Над десетина състезатели 
бяха от езикови гимназии, къ- 
дето езиците са застъпени с по
вече часове, отколкото в дру
гите гимназии, каквато е и на
шата. Гордана не успя в устния 
отговор, където мислех, че ще 
бъде добра. Мисля, че й е по
влияла у морга от дългото пъту
ване, поясни Тодоров.

и гим-
и насърчения. А може би ус- 

че не бях из- * Хората на изкуството обик
новено се занимават с няколко
изкуства...

- Обичам музиката, зная да 
, обичам ху-* Скъпо ли е следването ти?

;”г2Е"*тд'““о’»”зо
марки, а и останалият основен новенитс» хора. За нас светът е 
материал с много скъп.

на
пле-

м. я.много колоритен.
* Къде ще потърсиш работа? 
- Във всеки случай - тук, в 

страната, а може би и ма Запад. 
В просветата сигурно няма да ра
ботя.

* Как се изявява дружелю
бието ти в София? ЗВОНСКА БАНЯ

Какви тайни крият римските терми?- Другарувеното ми с хората 
на изкуството,творците изобщо, 

колежките от Ака-колегите и 
демията е чудесно. Тук са и сту- 

Килър, Украйна,
• Първите археологични изследвания в банята е извършил звонскнят учител Младен Дилбсров 
през 1904 година • В рамките на но-иататъшната афирмация на Звонска баня е неооходимо да 
бъдат извършени нови археологични изследвания

ила най-* На кого би нодар
Ценко Величков от Димитров- любимата си картина?
дентитс от

Изследвайки по-иататък арехологнчното нахо-Археологията с наука, която се занимава с изу
чаване на историческото, културното и общест- дище, Дилберов с открил останки от жилищен 
вено развитие на човечеството с помощта на ос- блок, най-вероятно от същия период, 
танки от материалната култура. Пионер на тази Археологични изследвания в Звонска баня са 
наука в Звоиския край е бил учителят Младен Дил- извършени и в течение на 1926 година и тогава е 
беров който е извършил първите археологични открит римски надпис върху дънто на басейна с 
изследвания в Звонска баня още през лятото на основни сведения за майстора, които е построил 
1904 година Дилберов е открил добре запазен рим- басейна и жилищния блок. Същата година рим
ски басейн с' диаметър 6 м, дълбочина 1,3 м и срутен ският басейн е затрупан и върху него са построени 
покрив Дъното на басейна е било покрито с ке- бани, които се използват и днес. 
рамични плочки, а стените му с прецизно дялани Уверен съм, че съвременната археология е в 
варовикови блокчета. Водата от басейна се е от- състояние да направи още много интересни разк
лала през два отвора, както и при останалите рития ида предложи на обществеността много йо
ркска бани На дъното на басейна е намерен зла- вече и по-сигурни сведения за миналото на Звонска 
тен пръстен, бронзово конче, бакърен печат сбръ- баня. Новите археологични изследвания може и 
нка, желязна стрела и голям брой бакърни монети, трябва да бъдат принос за по-нататъшната пфнр- 
Римският басейн е използван в периода от 1904 до мация на банята.
1922 година.

-На себе си.град...
* Как комуницираш с родния 

си край, с родителите си?
- Близо съм, поне един път в даШ> а „ зрителят да почувства 

идвам вкъщи. Грани- авх0ра (тебе)? 
никъкъв

* Кого или какво би поже- 
го гле-лала да нарисуваш, за да

месеца си 
цата не представлява . Независимо от това кого и 
проблем. Когато съм носталгии- как1Ю рисува, художникът вина- 
на, слушам нашата музика, в ^ 'ва себе си. Искам карти- 
България тя е особено популяр- ми бъдат мехлем за ду-

пейзажи по сиоме- В самата живопис, в пор- 
е най-важен характерът,

на, рисувам 
ните си...

* Момичетата 
остават там, където са момче

тата.
трета

обикновено който е основа и на психолога- 
ята, която ми е най-силната лю
бов. Рисувайки модела, аз “ловя 
характера му.тата им...

- Аз не поисках и не се свър
зах с никого. Дружелюбива съм,

Каменко М. Маркович
М. Станойевич

О9 МАЙ 1997 г.Вмм№



ПРЕМИЕРНО ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ДИ
МИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНАЧЕТВЪРТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА СЛОБОДАН СОТИРОВ В ДИМИТРОВ

ГРАД

ХУДОЖНИК, УЧИТЕЛ, КОРИФЕЙ „НА ОТКРИТО 

МОРЕ”Тридесет »» шестата самостоятелна изложба - четвърта п Димитровград (1948, 1980, 1995 и 1997) - 
пип-пшсспнш димитровградски художник Слободии Сотиров бе открита на 25 април в димитровград
ската художествена галерия.

Пред многобройннте димитровградчанп и гос- изложбата откри председателят на Общинската 
ти от Белград, Ниш и София, между които бяха и скупщина а Димитровград г-и Никола Стоянов, 
посланикът на Република България в СР Юго- който между другото каза:
слапия г-н Филип Ипшеков, кул турното аташе в “Със своите художествени творби и богат 
българското посолство г-н Стоян Станкулов и творчески живот Слободии Сотиров се е наредил 
представителите на Агенцията за българите в между водещите югославски художници, чийто 
чужбина г-н Марин Жабинскн и г-н Йордан Колев, своеобразен принос има голямо значение за раз

витието па националната ми кул
тура. Роден на тези простори, 
художествено
майстори на изобразителното 
изкуство в София и Белград, 
бродейки но своя жизнен и ху
дожествен свят,'гой е пренасял и 
мотивите на своите младежки 
вълнения, близки и скъпи обра
зи и пейзажи напред но снета.

А започнал е, с гордост из
тикваме това, именно в нашия 
град, на тези простори, на които 
са израснали десетки познати и 
признати художествени имена, 
голям брой образовани хора и 
специалисти от всички области 
на живота, които, къдсто и да са 
живеели, със своите лични ка
чества са успявали да потвърдят 
своето реноме и личния си ста
тус. Със своята дейност и пре
даност те са писали и пишат ис
торията на този град, за което 
сме им безмерно благодарни.

В тези тежки времена, носей
ки без ропот бремето си, правим 
всичко, което е по силите ни, за 
да запазим собственото си кул
турно наследство и да осигурим 
условия за по-нататъшното му 
развитие за подрастващите пок
оления. В това културно наслед
ство едно от най-значителните 
места безспорно принадлежи и 
на Слободан Сотиров, който със 
своя поетичен и естетичен под
ход и мисъл е бил и остава да 
бъде учител и корифей, но също 
така и желаната цел 
нашите художници”.

Вдъхновено слово за твор
чеството на художника произне
се и д-р Симеон Васов от Димит
ровград, а г-н Марин Жабинскн 
прочете поздравително писмо от

и»

(АБСУГДЕНТЕАТЪР ОТ СЛАВОМИР МРОЖЕК)
Кирил А и Шоп оШ «еликотърипнскин шеашър ,К<т- 

Кисимон". П роли/Тт: Делии Гигчн, Сланча Аншоа, Слшеш
Поешиионки: 
аТииТши
Димитров, Слободии Алексич и Никола Андонов

Па 24 април тази година в ра на действуващите лица, но- 
малката зала (камерна сцена) на специално на Графа, поел роля- 
Културния център в Димитро»- та на водещ действието, Самияз 
град се състоя премиерно изиъл- край на пиесата е в духа на хепи- 
пение иа принадлежащата към енда: докато единият от корабо- 
така наречения “абсурден теа- крушенците (Д. Гигов) нроиз- 
.|~1пиеса “На открито море” нася слово за освобождение /о на 
от С. Мрожек. Известните и ве- личността и себсжертвоготов- 
че ползващи се с доста високо ността, като висш облик на чо- 
тсатрално реноме и с богат теа- вешкото битие, задава се сласи- 
тралсн опит димитровградски телният кораб “Европа , напо- 
артисти Дслча Гигов, Славча слсдък нашумял синоним на сна- 
Аитов, Славча Димитров, Сло- сение или жадувай блян.

Постановчикът на пиесата

възпитаван от

бодан Алексич и Никола Андо
нов от театъра “Христо Ботев Кирил Ангелов от муз

драматичния театър “Констан
тин Кисимоя” (Велико Търново

икално-
в продължение на повече от 
един час се опитаха да разкрият

димитровградските любите- - България) е поел огромен риск 
ли на театралното изкуство фе- и е проявил голяма смелост, след 
помена “абсурден театър”, от- като се е наел и решил с полу- 
носно “аититеатър”. професионалисти (димитров-

Самата пиеса “На открито градските артисти играят срещу 
море” от Мрожек всъщност не заплащане) да постави антидра- 
може да се отнесе към чистия 
“абсурден театър”, чийто връх е Защото поставката на абсурдна 

очак- драма е “голям залък” дори и за 
професионални театри. Абсурд- 

“Антидрамата отрича основ- ният театър предпочита “елитна 
ните компоненти на традицион- публика”, която за съжаление в 
ната драматургия: действие, сю- Димитровград почти няма. Ди- 
жет, характери, език. В нея няма митровградската публика лред- 
завръзка, кулминация, развръз- почита класическата драма, а 
ка. Героите са... персонифика- особено лекоразбираемите би- 
ция на абстрактни идеи, на аб- тови комедии.

на

ма на димитровградската сцена.

покрил Самуел Бекет с “В 
ване на Годо”.

Оттук и успехът на “На отк-сурдно схващане, че човек е ли
шен от идентичност, т.е. че той рито море” може да се счита са- 
съществува само отразявайки се мо за частичен. Димнтровград-

полупрофесионалисти 
Противоположно на едно та- Делча Гигов (най-вече), Славча 

кова ясно определение на “аб- Антов и Славча Димитров без- 
сурдния театър”, при Мрожек спорно са дали всичко от себе си, 
действие има и то се развива на за да се представят и като добри 
корабокрушенскн сал с трима изпълнители на антидрама. Д. 
главни герои, от които образа на Гигов на места достига високо 
Графа е почти и психически, и професионално равнище, 
логически изграден, а абсурд-

в мислите на другите”. ските

не само на

Общо. за малобройните теа-
ността проличва в проявата на трални сладовкусци антндрама- 
канибалство сред изпадналите та “На открито море” предста- 
без храна продължително време влява своеобразно доживяване 
корабокрушенци. Всеки от тях 
има свои

Слободан Сотиров е родей на 22 януари 
1926 година в Пирот. Израснал е в Цариброд. 
Следвал е на художествените академии в Со
фия и Белград. От 1947 година до днес е имал 
над тридесет самостоятелни изложби, десети
на от които са експонирани и в чужбина. Учас
твал е в над 100 колективни изложби в 
страната и чужбината. Със свои картини е 
участвал във всички най-важни манифестации 
на изобразитлното изкуство в Белград - I, II и 
III Триенале на югославските художници, де
сетина Октомврийски салони и други излож-

През 1964 година е удостоен със Златна 
палитра на УЛУС. В Белград е нарисувал над 
500 портрета. Около 300 портрета днес се на
мират в Швеция, Италия, Германия, Швейца
рия и Америка - в страните, в които ги е 
нарисувал художникът.

Сотиров живее и твори в Белград.

- Имам голямата част и задоволство да познавам 
един изключителен художник. Защо са дълги пъте
ките на нашето възхищение? Много бързо разбрах, 
че Слободан Сотиров се е нагърбил с най-тежката 
задача, която съдържи своеобразен героизъм в себе 
си. Макар че е даровит абстрактен художник, Соти
ров отхвърли илюзиите на модерния свят, извърши 
творчески преврат в живописта си и сам се запъти 
към върховете на художественото майсторство. Ние 
днес забравихме колко трудно, колко мъчно е да 
излезеш от арената на модерните тенденции и да 
започнеш да рисуваш натюрморти, пейзажи и пор
трети - специалности, в които много художници от 
много поколения през вековете са се докаснали до 
свръхмайсторството. Макар че в творчеството на 
Сотиров се забелязват влияния на Сезон и холанд
ците от XVII век, той изгради собствена поетика. 
Става дума за силен тон, монументален абстрактен 
фон и прекрасен, игрив свят. Всеки цвят звъни от 
тихо до могъществено, а ритъмът на картината и 
мизансценът на предметите приличат на музикални 
партитури. Един блестящ живописец, усамотил се 
далече от гюрултията на света, спокойно, тихо и 
сдържано тъче нишки от светлина за блясъка 
делото си.

на театъра, докато мнозинство- 
индивидуални черти, то от публиката, най-меко каза- 

дори известна “типизация” на ха
рактера и психическо обоснова- 
ние на “постъпките” си. Следо-

но, остана разочарована от видя
ното.

Да кажем и това, че всъщ
ност премиерното изпълнение 

сюжетност: мятаният от морски- на пиесата е било на регионал- 
те вълни корабокрушенскн сал ния преглед на самодейните теа- 
се превръща в арена на борба за три в Лебане, където Д. Гигов за 
оцеляване. Тази борба се води по своята игра е получил похвала, 
“демократичния принцип” за Накрая да приключим с ду- 
тайно гласуване, своеобразен и мите, че своеобразен абсурд на 
абсурден парадокс за едно так- абсурдния театър е превеждане- 
ова положение (освен ако не се то му (преводач Миряна Алек- 
разбира като осмислена ирони- сич) на сръбски от български 
зация), в което се намират дей
ствуващите лица. Появата на за димитровградската публика. 
Пощальона (Сл. Алексич) и А може би с това е трябвало са- 
Слугата (Н.Андонов) допринася мо да се подсили абсурдността?! 
за по-пълно разкритие характе-

вателно, запазена е и известна

би.

превод, още повече, че се касае

Ст. н.

НА 2 МАЙ В КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪРна

Белград, април 1997 г. Деян Джорич

КОНЦЕРТ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

ЧЕРКВА
| Агенцията за българите в чужбина, в което са 

изтъкнати високите художествени и културни по
стижения на Сотиров като същевременно Аген
цията го кани да открие изложба на портрети в 
София и други български градове. Той му връчи 
ордена “Иван Вазов”, с който го е удостоила Аген
цията. На 2 май т.г. в голямата зала на Културния център в 

Димитровград се проведе концерт на нишкия дует Юга и Влада 
под название “Спомни си за мен”. На концерта участваха и 
членовете на културно-художественото дружество към Кул
турния център. Всичките пари, събрани от входните билети, са 
предназначени за реставрация на димитровградската черква 
“Рождество Богородично”. По време на концерта бяха пред
ставени и подарени картини на димитровградските художници, 
които
тините ще се насочат към Фонда за реставрация на черквата.

Открита на двугодишнината на Градската ху
дожествена галерия, която преди две години със 
своя изложба тъкмо той промовира като една от 
най-значителните културни институции в града, 
изложбата на Слободан Сотиров предизвика 

« интерес сред димитовградските почитатели на 
? живописта и представлява едно от най-големите 
1 културни събития в последно време в Димитров- 
I град.

гол-

през май ще се продават на търг. Приходите от кар-

Б.д.
В. Димитров

о ШтШ9 МАЙ 1997 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ДИМИТРОВГРАД Г-Н НИКОЛА 
БОЯНОВ ПРИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ДА СИ ПРИПОМНИМ __________

НАШИТЕ
ПОЗАБРАВЕНИ ГЕРОИ„Всяка нова премиера е 

голямо културно събитие 

за димитровградчани”
//не* шриброу чините сме хора, които не изтъкваме уосшашъчио нашенци, Пр 

областта па изкуствата, науката, не говорим за хората, взели участие в различни боеве в 
близкоиии/ уалсчно минало. А межуу мях има и герои, чичто заслуги могат уа бъуаш Пример 
за млаушие. I ози Гп>ш ще си припомним за нашенци уобри воини - герои.

олвили се в

Председателят на ОС Димитровград г-н Никола Стоянов иа зт 
Г’ "1>,,С '1ле"‘шети "« Димитровградския театър „Хрнс" 

море” от Сл^волшр *МрожскУа „нС
АПОСТОЛ 

КОМИТАТА - 
ОПЪЛЧЕНЕЦ ОТ 

ШИПКА

зори Европа. За съжаление ние части. Войниците от първи ба- 
ни1цо ме знаем за тези първи тальон излезли на левия бряг 
бойци срещу фашизма. Една на реката и се хвърлили в нера- 
малка уличка в Димитровград, вен бой с неприятеля. Рангел 
която носеше името ма Петър Минчов от Каменица влизал в 
Тасев бс преименувана преди окопите и хващал живи гер- 
няколко години. Траяна Връд- майски войници. В първата 
ловска позната в младежкото атака били пленени 5 неирия- 
движение между двете войни тслски войника, 22 били убити 
заедно с Васил Иванов - Циле, и 6 души се хвърлили в реката, 
остана напълно забравена.

В часове те по история, ко-

то

Г-н Слободан Алексич, поста
новчик и актьор в театъра, изрази 
благодарност на 
Стоянов по повод приема 
на. чс всяка нова премиера за чле
новете на

ровград е голямо културно съби- 
Нашият град географическп е 

малка среда, но в културен смисъл 
е голяма среда. Твърде е добре, че 
културните дейци в града не се 
удовлетворяват с онова, което са 
постигнали, а настояват да постиг
нат още по-значителни успехи. За 
жалост, създава се впечатлението, 
че тези
уважават в другите среди, отколк- 
ото тук. Затуй е необходимо да се 
отнасяме коректно към театрал
ните

тпе.
председателя По време па боевете за ос

вобождението от турско роб
ство много наши хора са уча
ствали в сраженията. Ига от 
Каменица е завършил на бе
силката на моста пред Нишка-

н изтък-

димитровградския теа
тър представлява истинско търже
ство. От началото на настоящата 
година, дооавн Алексич, театърът 
е подготвил една детска пиеса и

Батальонът продължил да на
предва към село Апшевичи. 
Останалите батальони също 
преминали реката. Но в този

постижения повече сеедно представление за възрастни, 
а това безспорно е голям 
особено когато се

успех, 
има предвид, че 

подготвени
^ момен т неприятелят започнал 
| контраатака. Нашите части е 
I трябвало или да отблъснат 
I атаката или всички да загинат 
| в Босут. Тримата картечарп 
I Никифор, Кирил и Рангел ре- 
| шили да не отстъпват. Задър- 
I жали настъпващите германци, 
| бригадата е прегрупирана и от- 
| ново започнала настъпление.
| Тримата картечари от Ос- 
| ма сръбска бригада бяха отли

чени с орден за храброст. Ни
кифор, Кирил и Рангел се за- 
върщат в къщи и започват 
своята работа на село. Един ден 
през 1969 година бях във Враня 
и се запознах с някои коман
дири на Осма сръбска бригада. 
Питаха ме за Рангел, Кирил и 
Никифор. Казах им, че ги виж
дам благодарение на това, че 
Рангел и Никифор са от моето 
село Каменица. Тогава за пръв 
път чух за Рангел, който хва
щал живи германци и за под
вига на тримата кар течарп. Ко
гато питах Рангел да ми раз
каже нещо за това как е хващал 
живи германци, той не пожела 
да говори за своя подвиг като 
нещо особено. Никифор ми ка
за следното:

- Видяхме, че германците 
надделяват и можем да спасим 

бригада. Връстници на Петър себе си и бригадата

представленията са 
със скромни финансови средства. 
Според предварителните планове 
предстои да се подготви още едно 
представление за възрастни. “Ние 
в театъра се надяваме тази задачи 
да изпълним до средата на тази го
дина”. Алексич между другото из
тъкна и това. че димитровград
ският театър се ползва с голямо 
реноме в страната тъкмо затова, 
че винаги е подбирал атрактивни 
литературни творби, които е пре
творявал в интересни пиеси благо
дарение на даровитите димитроб- 
градскн самодейни артисти.

Председателят Стоянов при
ветства членовете на театъра и 
подчерта, че приемът не е обик
новен куртоазен жест. Това е жест. 
които до голяма степен отразява 
отношението на средата ни към 
театралното изкуство и хората, 
който се занимават с тази дейност. 
“Всяко ново театрално предста
вление за гражданите на Димит-

творци. Качествените пред
ставления. които те изпълняват 
трябва да се покажат па театрал
ната публика в цялата страна. 
Скромността е добродетел, но са
мо до определена граница" - каза 
Никола Стоянов.

Постановчикът на пиесата 
“На открито море” г-н Кирил Ан
гелов от драматично-музикалния 
театър "Константин Кпспмов” от 
Велико Търново - Република Бъл
гария подчерта, че представлени
ето е подготвяно за относително 
кратък срок. благодарение преди 
всичко на димитровградските та
лантливи артисти и тяхната голя
ма ангажираност и дисциплинира
но поведение. "Мисля, че Славо- 
мир Мрожек заслужава една така
ва успешно подготвена пиеса. Над
явам се. че димитровградската пу
блика положително ще оцени пре
дставлението. както и нашия це
локупен труд" - изтъкна Ангелов.

Б. Димитров

Апостол Кръстев Траяна Връдловска Петър Тасев

та крепост. Апостол Кръстев гато се говори за интербрига- 
от село Въл ковия е бил комита диетите, кои то застанаха на ба- 
и взел участие във всички рикадите за отбрана на Исиан- 
войни, водени на Балканите в ската република, трябва да се 
началото на тоя век. В нашите споменат имената и на нашен- 
кранща, както и между оста- ците Петър Тасев и Траяна 
палите балкански народи, пре- Връдловска. 
дизвиква ентусиазъм обявява
нето па освободителната Рус
ко-турска
хайдути, 'четници, доброволци ригория трябваше да се води 
в Сърбия през 1876 година война за освобождение на стра- 
започват да се организират във ната ни от фашизма, и то само 
войскови части. Тези войскови седем-осем години след боеве- 
части, предвождани от генерал те, в които загина Петър Тасев. 
Столетов, в историята са из- В окончателните боеве за ос- 
вестни като ОПЪЛЧЕНСКИ вобождение на Югославия, в 
ДРУЖИНИ. В тези първи во- пробива на Сремския фронт на 
енни части на България поста.- 12 април 1945 година взе учас- 
пва и АПОСТОЛ КРЪСТЕВ тне и една наша, царибродска 
от с. Вълковпя, в своето село и 
Висок известен като Апостол 
Комитата. Той бил в Румъния 
на подготовка, а след това взел 
участие в боевете на Шипка, за 
Шейново и Стара Загора. Два 
дни защитниците на Шипка от
блъскват атаките на турците.
И третия ден, когато оиълче- 
ниците започват да хвърлят ка
мъни и дори труповете 
палите бойци върху настъпва
щите труци, битката е спече
лена. Столетов след тази битка

ГЕРОИТЕ ОТ БОСУТ
война. Тогава бивши След Испания и на наша тс-

ПЪРВО УЧАСТИЕ НА РАДИО ЦАРИБРОД НА ФЛОПС

ЦЕНЕН ОПИТ
От 23 до 26 април в Суботица е проведен седмият пореден фестивал 

на локалните пропагандисти на Сърбия (ФЛОПС). За пръв път участва 
и Радио Цариброд заедно с още 39 локални радиостанции и 12 рекламни 
агенции.

Димитровградчани са получили похвали за първото си участие. 
Онова, което е най-важно, е спечеленият опит за следващото участие. 
По време на фестивала е направена и промоция на книгата "Креативна 
радио-реклама” на Драгана Чулич от Радио Белград.

От Радио Цариброд в Суботица са били Драголюб Пейчев, Лидия 
Панайотова и Иван Иванов. Организатор на седмия ФЛОПС е Общ- 

сдружените радиостанции на Сърбия.

само ако не

ността на I ■А. Т.

Шти а заги-
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД

РТВ „Цариброд” трябва да повиши 
качеството на програмата си

казал, че българите показали 
голям героизъм и себеотрица
ние и “Болгари дралис как лъ- 
нп! “Ето и тази битка, влезнала

Никифор Петров Кирил Йорданов Рангел Петров

и историята НС само на Бъл- Тасеп изминаха бойния път на отстъпим. Някои бонци започ- 
гария се борил и опълченецът осма сръбски бригада от Цари- наха да се хвърлят в Босут. 
от село Б илковия Апостол Ко- брод до Босут. Когато говорим Беше известно, че живи няма 

за георизма на нашите хора да останем. Рангел предложи 
трябва да споменем битката на да изядем последната кутия 
река Босут, и която тримата мармалад и “да не загинем 
картечарп Никифор Петров п гладни”. Датата 11 април 1945 
Рангел Минчов Петров от
Каменица и Кирил Йорданов иа бригадата, а Никифор Пст- 
от Сенокос спасиха бригадата ров, Рангел Петров и Кирил

Шоиг,ггш: от брига- яж
"Готб^н» „ТиДНТ» пристигнала до река Бо- при река Босут.

Шипка. Петър Тасса и Тр..... а
народ В тези международни преминаване иа реката станала Връдловска, интербригаднетн 
бригади от нашия край взеха »» 11 «"Рил- когато лапг°,||1ала Испания и Никифор Пет- 
участие Петър Тасев Алексиев « подготовката за пробива на ров, Кирил Йорданов и Рангел 
от с Вълковия и Траяна Връ- Сремския фронт. Точно в 23 Петров - героите от Ьосут но- 
дловска от Цариброд. Това се ''«са бил даден знак за проми- казаха изключителен герои- 
пашите интсрбрнгадисти, с ко- «аванс на реката. Неприятелят зз.м н трябва да останат като 
то трябва да се гордеем, за- обстрелвал понтонитс, обаче 

щото са първите бойци срътцу °™' от неприятелските
фашизма, който след това ра- °РЛ-Д«« °«л С"Р«" от Действа- 

1 сто на нашите артилеришш

Към края на април т. г. с проведено второто тазгодишно заседание 
Управителния съвет на Центъра за културата в Димитровград. Освен

дението от началото но настоящата година и е приел отчета за реоли- 
гтрограматл през п-ьр-о тромесечие.

излъчват по РТВ Цари-

на митата.

ИСПАНСКИТЕ 
БОЙЦИ ПЕТЪР 

ТАСЕВ И ТРОЯНА 
ВРЪДЛОВСКА - 1937

година с записана в историята

зацията на
единодушно са констатирали,
повиши качеството иа предаванията, които се ... “ГЬпийпоп"
брод”. Особено се е акцентувало върху факта, 1е РТВ Ц«Р« Р я 
занапред трябва да подготвя повече предавания за жизнените теми и 
проблеми на гражданите.

Според предварителните

&ЬЯ^М^ШР- следата го^ш ще бъдат ознаменувани три 
значителни юбилеи: НЮ-годишнппа на димитровградската библттека. 
1 Ш-годишнина на димитровградския театър 
ваяето на фреските в Погаиовския манастир. Цен™РЪГ 38 ^ 
има задължение тясно да сътрудничи със Съвета за образование, 
формиране, култура и спорт при Общинската СКУ««'И''‘ не

На заседанието е било съобщено, че мнозинство от 
изпълняват финансовите си задължения към кабелната телевизия.^

❖❖ ❖
близко бъдеще в рамките иа 

съвети за всички дей-
планове в

Апостол Комитата от

пример на подрастващите пок
оления.

Богдан НИКОЛОВ

О9 МАЙ 1997 г.Шт&Шш



НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

Овчаруваньс, млскаруванье, 
премлаз, стрижба, тканьс

В КУМАНОВСКИЯ КРАЙ ЖИВЕЯТ МНОГО ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

АВТОРИТЕТНИ УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ, 
ИКОНОМИСТИ• ••

• Голям брой навици н обичан от родния си край циците, и техните родители. I им имат много при
ятели, е конто дружат и днес. Цели две дееети- 

орга низи рали богат културно-забавен 
и се ми

натите преселница предадоха на кореняците •
Потомците на нашите земляци завършват полу- летия са
висши и висши училища и с трудолюбието и живот, комунални акции, разни курсове 
способностите си винаги са сред най-добрите в нари в селото и за този благороден ангажимен т са 
професиите си удостоени е признания. Синът им е ветеринарен

лекар пън Ве теринарната станция в Кумапово, а 
През изтеклите няколко десетилетия голям ' „м с |,|,,|1н1,,1Тслка „ Детските градини, 

брой жители на Боснлсгрпдска оГнцнпн напуснаха « ' Пмат иила и Горна Лисици, и
родния си край. за да намерят но-хубан жниот за 1|роК11|,ват „„ „„колко месеца през лятото,
себе спи за децата сив разни краища на Юго- м„ог оброПиитс срещи и разговори с ни-
слання. Изселваха се работници, селяни и ишнеи- , ,„1ША ,10 „ Кумановскити общини си
цн със средно, полувисшо и виеше образование. - 1сега работат пад Юнрсиодввазсли 
Мнозина ОТ тях се нассслнха а Кумапово и окол- н„тимптиК11 „ ф| ,1ика, 7 преподаватели но ми-
нитс места- НаП-многоброПнн сред тях бяха уми- език, мсжду които и Пенки Димитрови
телите, понеже тогава имаше нпб-много свободни » Босилеград и Нас трити Костадин.,и о т

В новите си среди нашенци бяха приети добре, 1а"'Гр.'.боп Гп|«пода.ш.1-слят но латински език 
защото работеха с голям ентусиазъм, много сс БосИлеград и преподава-
ангажираха а комуналните дейности и културно- ^ по мат” мат|1ка Младен Младенов от Долна 
забавния живот и бяха честни и дружелюбиин. ЛюГтта. И дпестехитс колети и ученици схубааи 
Създадоха си семейства, построих» се къщи иди 1 „ им 1П||р('цат „риасти но
си купиха апартаменти, спечелиха си миогоброи- 1 11

........ ....................... .......... ....... ..... .
нов, преподавател по математик» от 1 орна Лю- Д 1 ,» 1 ' ....... ...
бата. и Пора Маноаа. преподавателка но химия „ 1 от 11а гьрнца, и двамата икономиса и. са
биология от Грешиш. В Куманов» са учнтслству- «аП-доПрите счстоаодитсли а града. И потомците 

1 } } } на преселниците от нашия край наследиха добро
детелите на своите родители и иай-голям брой от 
тях завършиха полувисши и висши училища- Ед
инадесет от тях са лекари, конто работят в Кума- 
нопо и Скопие.

Премлаз

У Забърдис имаше много овце. Кой с топанин има големо стадо, 
убави звънци, кложугарйе. пцета да чуваш овцете од вълци. 

Щом мине Джурджовдси, туя недели; у свако село стопаните се 
догоияраю кой с кога че збира овцете на бачто и дали че цене 
оачара или че си п.и пасу на ред. Искои су ценили и момци - слуги; 
да ньим помагаю.

Од Йеремии, овце те се збираю. карай, на иояту у горуту или на 
йсгрек по ньиветс у пол,.сто. Щом п.и зберу, нрави сс премлаз, свак 
си мълзе свойстс овце, мере млекото да виде кой но колко , ребс да 
рима на йедз.н ред. Най-убаво не ка се прави премлаз. Зберу сс сви 
ортаци, женете направе убаво йсдсшк,, банице, зсляннци. ориз с 

погачкьс, шушне п-ьлньсно, ионссу рекьиицу, пийну, йедиу.

има и

млеко,
принесели се дека че има и млекце, сирсицс, в ьлница...

Кз.м краят на юни месец, ка се загрейе времето, стрижу се

ФРЛЗЕОЛОГИЧИИ 
СЪЧЕТАНИЯ

БЛАГОСЛОВИИ
Бог уа поживи сшоГшннна, ца
ки смо колан рала ли и па ела а у Кока папа внуел йеуенье, напълнил 
Пили. Да смо живи и лурави! чнпшоту уо чемберат.Освен в Кумапово, наши земляци живеят и в 

куманоискитс села Ромаповци, Умни дол.Орашец 
и други. Дошли са от Дука т, Горна Любата, Цър- 
нощица...Някои обичан от нашия край те преда
доха на кореняците, които ги приеха радушно. В 
.село Рамаиовцн. в което живее православно и мю-

Кои уава, Бог у а му ириуава. ()И млого Полеууаа, ама нскьико 
Кой Пие нищо уа му пейа. Са 
весело, уогоушш По-весело! уг)ШЯшшо месиш 
Айуа, иалураийс! Да йа жив 
Илия и Петрия, Лиши и Пан
та, Млауан и Спасен, Стоян и 
Милан, Гарча н Парна, Драган 
и Г1ашкан, Цветан и Иван,
Машко и Петко, Димитрия и 
Метоуин, Кича и Мина, Кьира 
и Шйира, Наико и 'Ганко, Кос- Он млого Пате лалашал, сина са 
та и Паста, Йован и Йоруаи, ошвърльи щрокушу.
Сйаско и Таско, Бона и Гони... Ууари йеруав на кривушу, ама са 
Айуа, /шлуринйе, у а смо живи и жу Перка шранииу. 
лурави сви!

уанрануиси.
малки пас аули с

крън, ама че илмепкьийе.
Осшауе ми атър ла това убаво 
уевойча.
Само саката кобила лнайа колко 
йа тежак животат па човека.

сюлмаиско население, до идването па нашенци 
мъжете са се веселили на сватбите в една, а же
ните в друга стая. Когато нашите земляци започ- 

ш и аха да женят децата си, правеха нашенски сватби,
значи мъжете и жените се веселят заедно. Пра
вославните кореняци приеха този наш обичай. 
Разбира се, мюсюлманите си тачат своите обичаи, 

вали над 30 години. Имат двама сина. и двамата са Сред нашите земляци в с. У мин дол е и Славчо 
лекари, работят в Медицинския център в града. Миланов от Горна Любата. От него узнаваме, че 

- Учителската професия е една от най-хуман-

Яу ме та не ст>м канл жива уа а>м.
Куманово

под влиянието на нашенци кореняците са приели 
ните и най-интересните професии - споделя Ма- още един обичай от нашия край: всяко семейство 
нов. - Всяка година идва ново поколение н тази 
хубава промяна прави учителя вечно млад и бо
дър. Днес аз и съпругата ми често се срещаме с 
някогашните си ученици, които сега са лекари, си Босилеградски край, някои получава т в. “Брат- 
юристи, икономисти,инженери, служащи и работ- ство”, редовно слушат предаването за българите 
ници. Заедно евокираме спомени за хубавите дни, в Югославия по Радио Ниш. Не всички могат да 
когато

Ръужава пара се не губи.има служба и я служи както в нашия край.
Нашенците, които живеят и работят в Кума- 

новския край поддържат редовни връзки с родния ’• . -51 Ш А ШЩШк
а ,м>

X■*»тН 8
те бяха ученици, а ние техни преподава- гледатТВ-журнал, понеже в някои части на Кума-

новска община не може да сс “хване” втората 
От босилеградските просветни работници в програма на РТС. Мнозина от нашите българи 

Кумановския край срещнахме и Воислав Андо- живеят в смесени бракове, имат приятели и родн- 
нов, преподавател по математика от Млскомин- ини от различни националност и без недоразу- 
ци, и съпругата му Райна Андонова, учителка от мения и инциденти живеят в новата си среда. 
Горна Лисина. Трудовия си век са прекарали в с.
Пчиня на 12 км от Куманово. Учили са и уче-

5,тели. . .
■■ ,••• *

Ш ‘А
4

Богослов ЯНЕВ
А

ДЯДО ЙЕСТО НАВЪРШИ 100 ГОДИНИ

„А сега тръгвам от началото!”
НАВОДНЕНИЯТА В БОСИЛЕ
ГРАДСКО ПРЕДИЗВИКАХА

I -

Големи щети Веселба сред стрижба на овцете

овцете. И стрижбата на овцете за стопаните е празник - 
ириготве гозбе. мужете ионесу винце и рекьиицу, натоваре

вълнугу. понесу ножици, упрегну говедата, седну у кола и 
айде на иояту при овцете. Овчарат чека, измълзал овцете, ама не 
пуща стадото на пашу заради стрпжбуту. Мужете стрижу, женете 
тураю вълнуту у врече па у колата. Децата търчу, окаю, цвъркаю. 
беру цвекье у горуту, радую се и чекаю йеденьето. Ка се завърши 
стрижба та, иедну, пийну, сви се провеселе, натоваре на кола врече 
па айде дома. Овчарат пущи стадото на пашу. Уз пут мужете се вале 
кои колко овце осгригал, кой най-много, кому не вървела работата, 
а женете планираш колко од вълнуту че йе за пъртеннце, колко за 
дреме - джемперйе и джелеткье, колко за църгье, а пострижината 
за чорапцн и търлъци. Договараю се куде че носе вълнуту на 
влаченье - у Радейну или у Цариброд и радую се що више не влаче 
ручно на гребеначу. Смею се и радую дека има доста вълна на се 
питаю дали че дойду пиротскьете циганкьс да купе вретена за 
преденье и игле за плетенъе чорапцн. Ка се испрсдс вълната спре- 

се разбойе, снове се преджата, навива, уводи у бърдо и нн- 
щалькье, бърдото се тура у набърдила, а нищалькьете на скрипци. 
Траже се препиейе за пребир за църгье - совальке, плочкье. ситан 
пребир. Преджата се мота на цевкье с чекърк, ла се тура у со- 
валькю, а совалькьата се провира из зевту на тканьето и тека се 
ткаие. Джимбарат опиня ткаеното та се ткайе добре. Нищалькьете 
се вържу за 4 подношкье и ткалята гьи гази по преиисат: първа и 
трета, втора и четвърта, първа и четвръта. Ткаю се и пъртеннце па 
се носе на валяру та сс топе у воду и пущаш да сс направи шаяк за 
палте и панталоне. Ткалята се благосиля: “Да ти зине зев ко на 
младу невесту реч по село.”

Поройните дъждове п стопява
нето на снеговете неотдавна пре
дизвикаха големи щети в Боспле- 
градска община. Водната стихия 
най-много засегна пътищата, така 
че все още едни пътища към се
лата не са проходими. Големи ще
ти предизвика и Драговищица от 
Босилеград към Рибарци, понеже 
на повече места беше излязла от 
коритото си. След отеглянето й ло

же нете 
на кола:тсче за

вече ливади и все още необрабо
тени градини останаха покрити с 
пясък, камъни, дърва...

“Водната стихия предизвика 
големи материални щети, но коми
сията на Общинската скупщина 
все още не ги изчисли докрай”, ка
за ни преди една седмица Васил 
Йованчов, председател на ИО на 
ОС в Босилеград. Според неофи
циални сведения щетите надвиша
ват 300 хиляди динара.

Йованчов казва, че едни пъти
ща към селата са поправени, но че 
за поправка на цялата пътна мре
жа в общината са нужни нови уси
лия, време и - пари. Според него 
най-зле е с парите.

На 27 април, на Великден, Димитровградчанинът ЙЕСТО ЙО
ТОВ навърши 100 години! Тон е най-стария димитровградчанин, а 
само една жена в общината, баба Мара (106) от Скървеница, е 
по-стара от него. (Нашият вестник вече писа за дядо Йесто - 
на Л. Нейкова).

На Великден дядо Йесто

маю

текст

посрещна весел и бодър като че ли 
на плещите си не носи цял век. Чукнахме се с великденски яйца 
пийнахме си по чашка и: “Какво сега, дядо Йесто?”

“Как какво! Сега започвам

ни

„ „ °т началото, от нулата!”, шеговито
отвърна той, изпращайки ни. “Да сте живи и здрави и вие да из
карате сто години! И елата и догодина на Великден на сто и първия 
ми рожден ден! изпрати ни дядо Йеста, дори до портата

В. Б.А. Т.
Цветанка АНДРЕЕВА

<ф> 9 МАЙ 1997 г.



НА АТЛЕТИЧЕСКИЯ МИ
ТИНГ В БАР

Нови успехи на 
Деянова и 
Николова

Служебна обява
Въз основа на чл. 27, 33 и 34 от Закона за планиране н уреждане иа 
пространството и селищата („Сл. гласник” РС, бр. 44/95), Общия гра
доустройствен план на Димитровград („Междуобщински служебен 
вестник Ниш , бр. 3/92) и чл. 32 от Статута па Димитровградска община 
(„Междуобщински служебен вестник Ниш”, бр. 27/91) Общинската 
скупщина в Димитровград на сесията си от 27 март 1997

в КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА
АТЛЕТИКА В НИШ

Стефанова се класира за полуфиналите

КУПА ПО

година гласува

РЕШЕНИЕ лищна сграда на кад. парцел 157, 
КО Лукавица, собственик Борисав 
Бошкович от Белеш.

- За доизграждане на деловата 
сграда на трудовата единица на 
“Електродистрибуция” в Димит
ровград, изграждане на гараж за

кашшз2Л= Т Г НП стадион “Чаир” в Ниш се проведоха квалифи-

ПЪрВО МЯСТО и п° този начин се клас'Фа за полуфиналите. Във втората дисциплина - бягане на 100 метра без препятствия 
Стефанова зае пето място.

Първият атлетически митинг
за голямата награда на Югославия 
се проведе в Бар. На 
участваха и две представителки на 
АК "Железничар" от Димитров
град. ДУШИЦА ДЕЯНОВА тича 
във финала на 400 метра с препят- 
ствия и зае второ място с резултат 
1:03. 21 мин. За да обезпечи 
в националния одбор. Душица тря
бва да участва още на атлетичес- 
ките митинги на 10 май в Сента и 
на 15 май в Белград.

На митинга в своята

за изработка на градоус
тройствени проекти 

Чл. 1
Върши се подготовка за изра

ботка на следните градоустройст
вени проекти:

- За изграждане на семейна жи
лищна сграда на Сашо Еленков от 
Гоин дол на кадастрален парцел 
1132/2, КО Гоин дол.

- За изграждане на семейна жи
лищна сграда на Павел Вацев на 
кад. парцел 3661/7, КО Димитров
град, ул. “ЮНА” б.б.

- За изграждане на етаж (жи
лище) на приземния делови обект 
в Белеш, кад. парцел 908, КО Лу
кавица, в центъра на МО Белеш, 
собственик Спасен Стойчев от Бе
леш.

митинга

лека кола и навес на парцела на 
трафопоста “Керимиджийница” в 
Димитровград.

елена Владимирова се състезава в две атлетически дисциплини - 
скачане на далечина и бягане на 100 метра, обаче не е постигнала 
значителен успех.място Чл. 2

Проектите ще бъдат израбо
тени въз основа на Общия градоус
тройствен план на Димитровград и 
документите, издадени от кадас
тралната служба в Димитровград.

Чл. 3
Проектите ще направи пред

приятие, регистрирано за изработ
ка на такива планове, а изработ
ката ще бъде финансирана от Ди
митровградска община.

Чл. 4
След като ги разгледа Изпъл

нителният отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград, проек
тите ще бъдат изнесени на показ и 
същевременно ще се проведе дис
кусия с участието на специалисти, 
за което гражданите ще бъдат ос
ведомени с обява на общинското 
табло в Димитровград и във вест
ник “Братство ’ най-късно 15 дни

Б. Д.
СТРЕЛБА Липсваха 4700 динара...

категория 
участва и Иелена Николова, без
спорно наи-големият талант на 
"Железничар”. Тя осъществи 
чен рекорд от 13,01 секунди.

Макар че се класираха за републиканското първенство по стрелба с 
въздушна пушка, Марина Такова, Паулина Милошева и Ивана Тодорова 
не отпътуваха на първото си голямо състезание. Причината е недостиг на 
около 4700 динара. Но не само парите са пречка. На първенството не може 
да се участва без специални обувки, якета и стандартно оръжие.

ли-

Д.С.

БАСКЕТБОЛ - За изграждане на склад за 
въглища на общественото пред
приятие ГИД в Димитровград в 
двора на металния цех.

- За изграждане на фекална ка
нализационна мрежа на ул. “Чер
ногорска” за обектите под улица
та, на ул. “ЮНА” за обектите под 
улицата и на ул. “Детко Петров” от 
номер 35 до 41 в Димитровград.

- За изграждане на канализа
ционна мрежа за дъждовните води 
на ул. “Бошко Буха” и на улиците 
под железопътната линия.

- За изграждане на канализа
ционна мрежа за дъждовни води 
квартал “Беломорие” в Белеш.

- За доизграждане на обекта на 
Народната библиотека в Димит
ровград.

- За изграждане на временни 
помощни обекти - гаражи на ул. 
“Първомайска” в Димитровград.

- За изграждане на семейна жи
лищна сграда на ул. “Борческа”, на 
кад. парцел 122, КО Димитров
град, собственик Спасен Тодоров.

- За изграждане на семейна жи
лищна сграда в Белеш, на кад. пар
цел 314/12, КО Лукавица, собстве
ник Дамир Вацев.

- За реконструкция на семейна 
жилищна сграда на ул. “Раковски” 
Но 2, на кад. парцел 1324, КО Ди
митровград, собственик Тодор Ра- 
дойков и други.

- За изграждане на семейна жи-

Димитровградските макинът, по-добър резултат и не 
може да се очаква".

„Димитровград 
-Панонияшпед”
- „Икономист” 

(Ниш) 75:55

гелов, Д. Глоговац, Й. Глишич, А. 
Андреевич 11, Д. Манчев 2, 
Т.Алексов 5, Д. Джурджевски.

Работническите
гимназисти втори

В организация на средното ик- 
училище в Пирот се 

проведе средношколско баскет
болно първенство на Пиротски ок
ръг. Освен отбора на средното ик
ономическо училище участваха и 
отбори на гимназиите от Пирот.
Бабушница, Бела паланка и Дими- сезон в Димитровград около 500 
тровград. Първото място спечели- зрители видяха прекрасно пред- 
ха домакините, които във финала ставление, в което димитровград

ските баскетболисти се наложиха

ономическо
спортни игри 

стартират на 14 май
Централната комисия за про

веждане на Работническите спор
тни игри на 24 април прие решение 
те да започнат на 14 май със със
тезанията по футбол на малка вра
та, който ще се играе на понедел
ник, вторник и четвъртък в нощен 
термин. Останалите дисциплини 
ще се играят на сряда и петък. Що 
се отнася до котизацията, прието е 
тя да бъде по 300 динара за пръв 
отбор, а за всеки следващ още по 
50 динара. Определени са и коми
сии за отделни спортове, съдии и 
делегати.

преди началото на показа и дис
кусията.На откриване на баскетболния

Чл. 5
За показа и дискусията ще се 

грижи Комисия, назначена от Об
щинската скупщина в Димитров
град.

в
победиха баскетболистите на ди
митровградската гимназия с 80:74. сРе1ДУ нишкня отбор с20 коша раз

лика. Най-ефикасен сред димит
ровградските баскетболисти бе 
Никола Иванов с 31 точки, а добра 
игра показаха и Андреевич, Фили
пов и Геров. С тази победа “Ди-

По време на показа всяко заин
тересовано лице има правото да 
направи писмена забележка във

Така димитровградските гимназ
исти, които миналата година бяха
първенци и играха и на съюзното 
първенство в Белград, се простиха 
с по-нататъшното състезание. По 
повод финалния мач треньорът на митровград се класира за втория 

баскетболно- КРЪГ на югокупата. За "Димитров- 
град - Панонияшпед" играха: 3.Ге
ров 10. Д. Сотиров 4. С. Ташков. Н. 
Иванов 31, Ц. Филипов 10, Д. Ран-

връзка с определен проект и да я 
обоснове пред комисията.

Чл. 6
Комисията съставя информа

ция за работата си, която е 
съставна част на обоснованието на

димитровградските 
ти Миладин Симов заяви между 
другото: “При такава организация. Д.С.

плана.където всичко ръководи само до-
Чл. 7

Настоящото решение встъпва 
в сила на осмия ден от деня на пуб
ликуването му във вестник “Брат
ство”.

ФУТБОЛ НА ОКРЪЖНИТЕ СЪСТЕ
ЗАНИЯ ПО ФУТБОЛ В ЛЕ- 
БАНЕ И ВЛАСОТИНЦИ

Ще участват и 
ученици от 
Босилеград

Балкански” спечели югокупата99
стовац” - толкова бяха дошли да 
играят. Вече в 15 минута резул- 
таът беше 2:0 за домакините, а в 27 
минута един от футболистите на 
“Брестовац” просто измисли “кон
тузия” и напусна терена. Според 
правилата мачът бе прекъснат при 
негодуване на предпразнично нас
троената димитровградска пуб
лика.

Футболистите на “Балкански” 
спечелиха югокупата на територи
ята на Пиротски окръг след като 
във финала победиха “Прогрес- 
Продор” от Пирот с 6:4 на дуспи. В 
регуларното време мачът завър
ши наравно - 2:2. Във финалната 
среща димитровградчани видяха 
извънредна игра. Димитровград
ските футболисти за трети път 
печелят тази купа - 1959, 1968 и 
сега.

Общинска скупщина в 
Димитровград 

председател Никола Стоянов

На 11 май 1997 година се навършава ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил съпруг, 
татко, тъст, дядо и брат

ТИХОМИР ТОШЕВ 
от Димитровград

По този повод на 10 май ще дадем годишна 
панихида на димитровградските гробища. 
Опечалени: съпруга Йомирка, дъщери Негица и 
Лукииа. зетьове Илия и Драган, внуци Деян и 
Далиоор, брат Сава, сестри Бранка и Рада.

В Основното училище и Гим
назията в Босилеград приключва 
подготовката за окръжното със
тезание по физическо възпитание.

Основното училище ще участ
ва едва отбора в две състезания: по 
футбол на малки врати и волей
бол. Състезанията по футбол ще 
се проведат на 12 май тази година 
в Лебане, а по волейбол на 8 май в 
спортно-рекреативната 
“Здравйс” в Лесковац. Гимназията 
ще участва само в състезанието по 
футбол, което ще се проведе на 14 
май във Власотипци.

„Младост” не игра 
в два кръга

В четвъртия кръг босилеград- 
ските футболисти трябваше да го
стуват на футболистите от Лево- 
сое - Буяновац. Обаче поради не
доимък на материални средства 
футболният отбор от Левосое на
пуснал дивизията.

И в петия кръг босилеградски- 
ят отбор не ига. Причината: фут
болистите от Павловац - Враня не 
дойдоха. Тази среща най-вероятно 
ще бъде регистрирана със служе
бен резултат 3:0 за босилеградския 
отбор.

• За само четири дни фут
болистите на “Балкански” играха 
два прекъснати мача. Мачът “Йе- 
динство” - “Балкански”, който се 
игра
прекъснат в 29 минута поради на
падение на футболистите на "Бал
кански” срещу съдията на 
Деян Дулович от Бор. Футболис
тите на “Балкански” започнаха ма
ча с голямо желание да спечелят 
решаващите точки, 
позволи съдията. Още през пър
вите минути той показа как ще 
“води” срещата, свирейки няколко 
“измислени” нарушения срещу го- 

Димитровград. Въпреки

• Младите футболисти на 
“Балкански” в рамките на третия 
кръг в Окръжната дивизия за мла
ди биха “Раднички” от Пирот на 
нула. Най-напред пионерите 
челиха с 5:0, а младежите с 3:0.

Това не е изненада, ако се знае, 
че години наред Димитровград има 
най-качествени футболисти в мла-

на 3 май в Бела паланка е

спе- зала намача
На 15 април 1997 година, след дълга и тежка 
болест, на 51 години почина

ЦЕНА ДИМИТРОВ 
учител от с. Стрезимировци, 

Сурдулишка община
През своя кратък и тежък живот Цена се шко- 
лува сам. Завърши Полувисше педагогическо 
училище и работи като преподавател в Ка
меница, Димитровградско.
Цена Димитров беше дългогодишен сътрудник 
на всички издания на „Братство".
Поклон пред паметта му!
Опечалено семейство Райкович от Велико Бон- 
инце

но това не имдите категории.
• В четвъртия кръг от съ

щото състезание младите на “Бал
кански” не играха предвидените 
мачове, тъй като съответните от
бори на “Гнилан” не дойдоха. В пе
тия кръг младите гостуват на “Йе- 
динство” от Пирот. Димитров
градските млади футболисти зае
мат първите места в своите диви
зии.

стите от 
това димитровградчани играха до
бре и създаваха шансове - една на
пречна греда и един дирек. В 29 

“Балканскиминута вратарят на 
М. Живкович хвана топката, след 
което го връхлетя един от фут
болистите на “Йединство” и падна 
на терена. Вместо нарушение сре
щу вратаря съдията свири дуспа. В 

момент футболистите на 
“Балкански” го нападнаха, той за
почна да бяга и след малко свири 
край на мача.

• Две поредни победи като 
гост и като домакин осъществиха 
футболистите на “Желюша в 
рамките на Пиротска общинска 
дивизия. Най-напред в Полска Ръ- 
жана победиха “Падеж” с 4:1, а 
следващия мач катастрофално по
разиха “Реал” от Църноклище с

В деветия кръг ФК “Желюша 
не игра с “Хайдук” от Костур

не дойдоха. “Желю
ша” печели служебно с3:0.

• В рамките на XXIII кръг от 
състезанията в Тимошкя дивизия 
“Балкански” започна мача само 
срещу осем футболисти на “Брс-

На 11 май 1997 година се навършават 15 
. ,х, ГОДИНИ от смъртта на нашата скъпа дъщеря, 

сестра, зълва, балдъза и леля

ЗОРИЦА ПЕЦЕВА 
(1955-1982)

От Димитровград
I На този ден в 11 часа ще посетим вечния й дом 

на димитровградските гробища да възкресим 
спомени и да положим цветя.

Ц ОПЕЧАЛЕНИ:
|1 майка Цветанка, баща Георги, братя Тодор и 

Златко, сестра Тодорка, снаха Гина, зет Рангел 
и племенници

Атози
в

М. Я.Д. с.9:1.

ДуйОБЯ В А ровградско.Ток, вода и телефон.

Продавам етажна къща от 1 ха обработваеми площи и 1 ха 
150 м2 с икономически двор от 40 гори и ливади. 
ара и помощни постройки от ок- телефони за информации: 
оло 1000 м2. Къщата е близо до (018) 547.2о7 и (019) 23-586. 
училището в с. Градинье, Димит-

по-

»неже гостите

■А*
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НЕ ЗНАМ ДА 

ПИТУЙЕМ ЛИ • • •

Дошли децата из град за Нову годину, дворат оясивс, ижа се 
разцъфте, распоя.Морс че пивнем паияче запойем. Знам дека 
децата су дошла оти су осиромашела, знам дека им се много 
не дооди. А знам и дека нсмаю парс ко преди, да отидуу кавену 
за Нову годину, па су дошли при татка. П/ш /оега си има. А и 
Гюг добар па дава. Еве и ракия има. Беше родило ко на а/пи: 
година. А я, едно обичам да си пивнем, сд)Ю ми %св...А това що 
унучето турило столсто баш пред моите но1)е та се съплсто, 

не йс виновно. Одска йе знало дека деда че пивне повечко. 
И би що би. Расцспи си главуту, снайс се упищаше, синовете 
упцуваше.

А по-младият син, он ме како повече обича, рече: „Татко, 
че те водим у болницу“. „Немой бре синко, че зарасте това 
ко на куче“, шилим се я. Ама бабата се у меша и пак поче да 
споминя Господа, па се скута. Сети се дека не треба да ме 
кълне пред децата, а и дека съм се убил. „Касу туба децата с 
кола и ка оче да те воде п/ш доктора че идеш и край-“ И 
истина - би край. Ка бабата рече нещо, тека че йе.

Поне я да се спраям. Облеко по-нобс дрешке, а бъркну и при 
парете та узо за бензинчек. Знам дека децата не ма да траже, 
ама знам и дека нсмаю. А я па че продадем на град:каюето 
нскойе теле па па че има.

Синат ръчка нещо сколо „Голфатога“ сле га упали. Я га 
нищо не питува. Знам дека су поодъртсла и колата и дека и 
она траже парс, ама чс почекаю до йессн. И док си мислим дека 
съм остарел и дека требе да намалим стокуту, та тамън и 
колата да попраимо, ние стигомо у Цариброд.

Дркторчс йедно младо, убаво, сестро ко исписанс, уведогие 
ме да ме превию. Сту/шше това що су ме превързало снайете. 
Оно па поче да тече къ/>в. „Леда, мора да идеш при хирурга 
това да зашийс“, рече докторчето.

Я си мислим тука негде чс ме шию, ама синът тис запали 
у Пирот. Улезосмо със синатога у болшщуту, он 

показа долс на йодна деца (па убива бсйспис) упутат и ни 
рскогис да идемо на втори спр^гт. Тамо одокаше се опрете 
йодно докторче. Кс1 дойде кока видо деда Йоту из Гуленовци. 
Р<гзбрсдни се, заши решуту, маСапапи се с мене и отпидс да си 
мийе руке.

„Синко, реко на синатога, ттигй до кторчето от 
Гуленовци ли йе? "

„Мани се бре татко! Оно тука нече сви да казую одека су. 
Я се мани!“

И я си мълча, ама и денъска би се облагал дека йс това 
момче гулсновско. Оно се върну и рече: „Дсдо, че идете спрат 
изнад н.1с да те погледа нервният/“ Е, закво ли са па он да ме 
гледа, мислим си ама не питуйсм.

Укачимо се горе, отидоше ссстрете за доктора, 
оно пъртопопинско момче. Ка га видо кока ме сткхнце огрея ! Те 
ко си, те що си, арне се изгоборимо. Прегледа ме убаво и рече 
дека нема нищо од н>егову страну, ама понеже ми прерипуйе 
сърцето, та може и за това да сам падал, чс ме води йсдън 
спрат шГди нега да ме прегледа доктор за с/ще.

Само що пойдомо йош на басамацитс сретомо док- 
торчето. К11 он, смилобчанин. И он ме позна, убаво ме погледа 
и рече дека сърцето по-малко прерипуйе, сша не йе страшно.

Е па ка при нервнотога нема

и оно

РАЗЧОРЛЕНИ
МИСЛИ

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
ТРИ ТИПА ОТБОРНИЦИ МЪГЛИВО ВРЕМЕ

В състава на Общинската скуп- Един мой приятел неотдавна бе 
щина в Босилеград преобладават посетил роднините си в Пирот и 

Когото тъп шофьор взима три типа отборници. Едни много го- Ниш. Когато го попитах дали е за- 
ворят, а съвсем малко се застъпват белязал някакви благоприятни про
за реализацията на взетите решния, мени в тези сега "опозиционни” гра- 
други малко говорят, а повечето дове, той ми отговори: "Нищо не за- 

Жиб е той, жив е! Там на Бс1л- мислят как да реализират договори- белязах, понеже времето беше мъг- 
тс. Трети хем мълчат, хем нехаят за ливо.” 

едвам жив избирателната си база.
„ЛЕГАЛНО”

ЗЛОПОЛУКА

остър завой'.

ПЕНСИОНЕР

кста,
но с тази пенсия 
остана'.

м. я. „ЕКСПЕРТНО”
ОБЯСНЕНИЕ

В Димитровград неотдавна бе Преди няколко дни една българ- 
сформирано сдружение на частните ка, която продава стока на димит- 
предприемачи. Неофициално узна- ровградския битак, сс оплака, чс в 
вамс, чс група тукашни "шверцери” България продължава да беснее хп- 

и се хвалил из цялапа чаршия, сериозно обмислят идеята да сфор- перинфлация. Тя даже "експертно” 
че получил наведнъж 
детските си добавки и пенсия'.

НАТАЛИТЕТ
Един мой човек,
навършил половин век

колата та
мират свое сдружение, за да защи- обясни нейното проявление: “Пари- 
тават '‘легално” своите интереси. те си носим в пазарски чанти, а по

купките - в портмоне”.РАК
ВЪПРОС

Как да ускорим развитието ни
Б. Димитров

ПО СТАР НАВИК
Кореспондентите на “Братст

во” от Димитровград получават 
нови помещения. От бившата 
бръснарница в центъра, където са 
сега, от първи май се преселват в 
една от канцелариите в сградата 
на бившия комитет.

Нищо чудно, ако се има пред
вид, че сегашният директор на 
“Братство” е бивш секретар на 
бившия комитет в същата сграда, 
а навиците не се менят лесно.

Коментирайки намаляването на
пенсиите, един димитровградски 
пенсионер сърдито казва: "По-до- 

когато стопанството ни е бре да съм заболял от рак, понеже с 
тази болест може да се живее и ня-

икономинно,

микроскопично ? колко години, а с новите пенсии не 
може дори една седмица”.БИТПАЗАР

На битпазара чули, че 
получаваме
по половин заплата и сега

ЕДНА ЛИ Е МЪКАТА
Ето накратко как може да се

охарактеризира актуалната ситуа- 
продават гащите на кило- Чия 8 димитровградското предпри- 
грам! ятие ГИД: едни влизат във фабри

ката и работят, други влизат, но не 
работят, а трети биха искали да ра
ботят, обаче не им се влиза.

ка отамо
Момчило Андреевич

А. Т.

АСЕН Р
ДИКТАТУРА">>

нищо лоше, при сърчанотога 
нема нищо лоше, смейем ли я да си пинем, питуйсм док- 
турчето. Он сеуглас насмся и ми рече: „ Смсйеш, дсдо, смейсш. 
Ама по-малко.“

-'АяДО, 1<СЛК.&0 е
яШШЯШШЛ ТОВА ^МК/ГАТУРА НА 
---------^ \^^^Ш^.ЛЕТАРИАТА ?

Вш
Е алал му 6ера1 Те тека сс одгова/ш нх1 ста/юга човека.
И от тъгай ебе минуше повече от чет/ш месеца и свс се 

каним да напишем кво ми се случило окол Нову годину. Не знам 
само да питуйсм ли що ебе това не йс могло да будеу Цариброд 
и мора ли баш за све да се иде у Пирот ? А и докторчетапиг 
свс наша. И питал би, ама незнам кико и кога. На трезно нема 
да се сетим, а и тия що су га така напрайили сигурно га несу 
на трезно напраили. И има ли начин да сс това промени? Мора 
нскога и некико да питам, ама мора първо да пивнем.
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