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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МИЛОШЕВИЧ 

МАРЯНОВИЧ И СЪТРУДНИЦИТЕ МУ
ПРИЕ ПРЕМИЕРА НА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 

СЪРБИЯ9 МАИ Успешно изготвяне на 

реформаторските закони
ГЛАСУВАН Е ЗАКОН 

ЗА КОНЦЕСИИТЕ
а тая дата през 1945 
година, 16н минути
след полунощ, пред 

маршал Жуков и предста
вители на останалите стра- 

от антихитлеристката 
коалиция, германският ге
нерал Кайтел подписа без
условната капитулация на 
Германия. Това историчес
ко събитие означи края на 
Втората световна война - 
най-голямата и най-трагич- 
ната война в историята на 
човечеството. Оттогава 9 
май се чества в света като 
Ден на победата над фа
шизма.

• В разговора с Марянович, Томим и Беко Слободан 
Милошевич положително оцени изготвянето на реформа
торските закони при условията на стабилни цени и курс на 
динара, увеличено производство и настаняване на работа • 
Наскоро ще приключи дискусията за концепцията на Закопа 
за собственическата трансформация

Председателят на Република ческото ни развитие - увеличено 
Сърбия Слободан Милошевич

© Концесиите ще се дават само ако са създадени условия за 
рационално използване на природните богатства, вне
дряване на технически подобрения в деЙносттаи защита на 
жизнената среда • Частниците нямат правото да продават 
стоки вън от магазините си • Когато се продаде едно ПТТ- 
предприятие, работещите трябва да останат на работа наЙ- 
малко пет години

ни

производство, настаняване на 
прие в понеделник председателя работа и износ, а това означава - 
на правителството на Република по-високо жизнено равнище на 
Сърбия Мирко Марянович и населението. Увеличението на 
сътрудниците му - министър-ко- приходите в бюджета и фондо- 
ординатора Драган Томим и ше- вете, което беше осъществено 
фа на правителствения екип за до края на март, трябва да уск- 
подготовка на закона за собст- ори изплащането на пенсиите и

На сесията на Народната поддържането и ползването на 
скупщина на Република Сърбия, пътища, енергийни обекти, же- 
която се състоя на 13 май, депу- лезопътни инфраструктури, об- 
татите от лявото мнозинство екти за въздушен транспорт, 
гласуваха Закон за концесиите и включително и летища, нафто- 
Закон за Сръбската книжовна проводи и газопроводи, кому- 
коопсрация и изменения и до- нални обекти, телекомуника- 
пълнения към Закона за оборо- ции, брегове на реки и езера, ку- 
та на стоки, услугите в стоко- рортни обекти и пр. 
оборота и инспекционния над
зор и към Закона за системата на 
комуникациите.

Срещу оста Рим - Берлин
- Токио воюваха 18 съюз
нически страни. Победата 
бе завоювана с 40 725 000 
жертви, от които най-много 
в СССР - около 20 милиона 
или 11,4% от населението, 
в Полша - 6 милиона или 
17,3% от населението и 
Югославия - 1 685 000 или 
11,2% от населението.

Денят на победата в СР 
Югославия бе ознаменуван 
с полагане на венци и цветя 
на гробовете и паметниците 
на падналите бойци във 
Втората световна война. 
Председателят на СРЮ и на 
Върховния съвет на отбра
ната Зоран Лилич положи 
венец на гроба на незнанния 
герой на Авала. Във възпо
менателната книга той за
писа: „За свобода и мир, 
прогрес и бъдеще, за равно
правни отношения между 
народи и държави, за иде
алите на онези, които да
доха живота си за по-добър 
и по-справедлив свят. Нека 
е вечна слава на бойците 
срещу фашизма".

По случай Деня на побе
дата над фашизма предсе
дателят Лилич прие деле
гация на Съюза на бойците 
от народоосвободителната 
война, оглавена от предсе
дателя Милосав Бойович. 
„Народ, който забравя ми
налото си, не може да води 
сметка и за своето бъдеще. 
Задължение на днешните 
генерации е да почитат 
всички, които дадоха своя 
живот за отечеството си, да 
им определят достойно мяс
то в националната история"
- каза между другото по 
този повод председателят 
Лилич и добави: „Днес пред 
нас са задачите за стопан
ското обновление и подо
бряване на жизнения стан
дарт на всички граждани. 
Тези крупни задължения 
можем да изпълним само с 
голям труд и ангажиране на 
всички за политическа ста
билност в страната и ре
гиона".

I. и I Законът предвижда конце
сиите да се дават само ако са съз
дадени условия за рационално 

В Закона за концесиите са ползване на природните богат- 
определени условията и проце- ства, за внедряване на техничес- 
дурата за даване права на наши и ки и техноложки подобрения в 
чуждестранни граждани за полз- дейността и защита на жизнена- 
ване на природни богатства в та среда. За природните богат- 
Сърбия. Концесиите са най-раз- ства, които се използват от яв- 
лични и ще се дават само за оно- ните предприятия, основатели 
ва, което е собственост на репуб- на конто са държавата или ор- 
ликата. Една от областите, за ко- ганите на местното самоупра- 
ито ще се дават концесии е из- вление, ще се дават концесии
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следването н експлоатацията на само в случаите, когато явните 
минерални суровини. Концесии предприятия не са в състояние да 
ще се дават и за изграждане, под- ги ползват рационално. За кон- 
държане и използване на водно- цесиите от типа “построй - из- 
стопански обекти (бентове, язо- ползвай - върни” ще се сключват 
вири), водоснабдителни системи специални договори за финанси- 
и системи за напояване и отвод- ране и изграждане на комплек- 
няване. На концесионери от тни обекти, които след това ще 
страната и чужбина може да бъ
де представено и изграждането,

I Ш щШШт
Милошевич в разговар с Марянович, Томич и Беко 

трансформация заплатите на работещите в об
ществените дейности като непо
средствено последствие на поло
жителните стопански процеси.

веническата 
Милан Беко.

Констатирано е, че подго
товката на реформените закони 
върви успешно. За започналата 
във вторник сесия на Народната 
скупщина на Република Сърбия 
е подготвен проект на Закона за 
концесиите, а наскоро ще при
ключи публичната дискусия за 

Закона за соб-

(На стр. 2)

ПРИЕМИ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Решителна и упорита борба против престъпността
По повод 13 май - Деня насигурността - председателят на Сърбия Слободан Милошевич и 
председателят на СРЮ Зоран Лилич приеха представители на органите на вътрешните 
работи и службите на сигурността и им пожелаха успехи в запазванета на сигурността на 
нашата страна и нейните граждани

• Председателят на Република Сърбия Сло- вътрешните работи. Председателят Лилич отдаде 
бодан Милошевич прие на 13 май представители високо признание на органите и службите за си
на органите на вътрешните работи и службите на гурност за резултатите им в защитата на мира и 
сигурността, предвождани от подпредседателя на сигурността на нашите граждани и териториал
ния вителството и министър на вътрешните ра- ната цялост и сигурността на нашата страна, 
боти на Сърбия Влайко Стоилкович, началника - Запазването на СРЮ в сложните обстоятел- 

Държавна сигурност Йоница Станишич и на- ства и материалните затруднения е най-големият 
чал пика па сигурността във Войската на Юго- успех на всички нейни граждани и особено на 
славия генерал-подполковник Александар Дими- ония, на конто това е професия. И занапред това 
трийсвич. Председателят Милошевич честити е най-важната наша задача - изтъкна Лилич на 
празника на готите си и им пожела успехи взаиаз- 

сигурността на нашата страна и нейните 
граждани и защитата на гражданските права и 
свободи от всеки вид насилие и изтъкна, че орган- на вътрешните работи на Сърбия в присъствието

на многобройни представители на федерацията,

концепцията на 
ственическата трансформация. 
Отделно е подчертано значени
ето на факта, че реформените 
закони се подготвят при услови- 

на стабилни цени и курс наята

На заседанието си от 12 май 
на Републикаправителството 

Сърбия утвърди изменения и до
пълнения към Закона за систе
мата на връзките и Законопро
ект за Сръбската книжовна ко

па

операция.
Правителството обсъди и 

амандманите на народните пред
ставители 
за концесиите.

приема.
• Централното тържество по повод 13 май - 

Деня на сигурността се състоя в Министерствотоването на
към Законопроекта

ите на сигурността трябва да проявят още 
голям;! решителност и упоритост и борбата про- републиката и органите и службите на снгурност- 
тии престъпността. та. Министърът на вътрешните работи Влайко

На приема в Председателството на Сърбия Стоилкович връчи наградата “Радован Стоичич” 
присъстваха и председателят на Народната скуи- на полковник Стоян Петкович, командир на по- 
щина Драган Томич, председателят на правител- лицейска бригада на СУП Белград, капитан Ник- 
стното на Сърбия Мирко Марянович и министъ- ола Ивошевич, заместник-началник на СУП в 
рът на правдата Аранджел Маркичевич. Суботица, и майор Радослав Сталевич, командир

• По случай Деня на сигурността председа- на специалната антитерористка единица в 
телят па СР Югославия Зоран Лилич устрои при- Прнщина. На 87 най-добри полицаи в републиката 
ем за делгация на управленията за сигурност и бях връчени пистолети, а 166 работещи в МУП са 
контраразузнаване при Генералния щаб на Вой- наградени с парични награди, 
ската на Югославия и Съюзното министерство на

по-
динара, увеличено производство 
и настаняване па работа и по
ложителни тенденции в стопан
ството.

В разговора е председателя 
на правителството и сътрудни
ците му председателят Милоше
вич изтъкна, че всичко, което се 
случва какго в административ
ната,така и в материалната сфе
ра, трябва да допринася за реали
зацията на целите на икономи-

Венко Димитров



НА 7 МАЙ Т.Г.ГЛАСУВАН Е ЗАКОН 

ЗА КОНЦЕСИИТЕ БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ СЕ 

ОТБИ В ДИМИТРОВГРАД
лсшията за оборот на стоки, ус
луги в стокооборота и инспск- 
циония надзор, кои то бяха гласу
вани на сесията, на сергиите ще 
могат да продават стоки само 
частниците, които имат фирма- 
сергия и частниците, конто про
извеждат нехранителни стоки. 
Физическите лица могат да про
дават на сергиите само стоки за 
втора употреба. Собствениците 
на частни магазини не ще могат 
да продават стоки вън от магаз
ините си и да ползват сергия и 
подобен обект като външен пун
кт за продажба. Тези разпоредби 
не засягат занаятчиите, които 
продават нехранителни изделия 
и стоки от домашното ръкоде
лие. Добитъкът може да се про
дава и купува само на животин
ските пазари.

Гласуваните изменения и до
пълнения към Закона за систе
мата на комуникациите дават 
законна възможност на явното 
предприятие ПТТ на Сърбия да 
се учреди като холдинг-предпри
ятие с две зависими предприятия 
- за телекомуникациите и по
щенските служби. Най-важното 
изменение в този закон са раз
поредбите, които дават възмож
ност за продажба на дялов капи
тал на ПТТ-предприятието със 
съгласие на правителството. 
При учредяването на явното 
ПТТ-предприятие като холдинг- 
предприятие работещите оста
ват на работните си места. Ко- 
гато се продаде дяловият капи
тал на предприятието, работе
щите не могат да бъдат уволне
ни от работа в срок от пет го
дини.

(От стр. 1) 
бъдат предадени на републи

ката, за да станат нейна собстве
ност. Максималният срок на 
този вид договори с 30 годи
ни. Ще бъде създадена аген
ция, която ще се занимава с 
експертните работи около да
ването на концесии и ще сле
ди реализацията им. Заявките 
за концесии ще се представят 
в републиканското правител
ство, а преди даването на кон
цесии ще се провеждат тър
гове, на които могат да участ
ват наши и чуждестранни 
граждани. На концесионери
те се гарантират всички пра
ва, които им дава държавното 
законодателство, а ако са от 
чужбина, ще им се гарантират 
и правата, регламентирани в 
международните договори за 
насърчаване и защита на чуж
дестранните инвестиции.

- В основата на Закона за
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Александър Александров, ака- близко бъдеще ще бъде инста- ката културата и спорта, 
дсмик и председател на Балкан- лирана и на КПГП “Градина . В непосредствените и сър 
ската екологична федерация, г-н Когато се реализира този нро- делни разговори взеха участ* 
Христо Шехтоп, професор и за- ект, който се осъществява в съ- всички членове на българската 
мсстник- ректор на Лесотсхни- действие с Република Бз.лгария, делегацията. Всичките те изка 

факултет в София, д-р Димитровград ще станс едно от заха голямо задоволство от оно 
Димитър Вълков, директор на най-чистите селища в Република ва, което Димитровград, като 
учебно-опитно горско стопанст- Сърбия. малка среда, е постигнал в об
ло към Лесотехническия факул- По време на разговорите г-н ластта на екологията, образова- 
тст, г-н Веселин Нейков, генера- Стоянов особено подчерта и то- нието,културата,информиране- 
лен секретар на международна- ва, че сз.ществуват пъзможнос- то и спорта. 
та организация “Екофорум за ти за още по-тясно крайгранич- По време на пребиваването 
мир” и г-н Красимир Статков, но сътрудничество между Ди- си в Димитровград гостите раз- 
кмет па град Берковица. митровград и общините от Р. гледаха изложбата на изявения

След сърдечни приветствени България, особено с град Бсрк- художник Слободан Сотирови 
думи, председателят Стоянов за- овица, с който неотдавна вече изразиха готовност да помогнат 
позна гостите си с основните бяха установени връзки в облас- в обзавеждането на Димитров* 
особености на общината, като тния български град Монтана, градската галерия, 
особено изтъкна постигнатите така че тази среща е удобен по- Гостите посетиха и РТВ“Ца- 
през последните няколко години вод за продължаване на разгово- риброд”, както и димитровград- 
резултати в областта на защи- рите в тази насока. Кметът на ската гимназия, къдетодиректо- 
тата на жизнената среда, както и Берковица г-н Красимир Стат- рът Томислав Гаков им подари 
в областта на образованието, ков се съгласи, че сътрудничсст- екземпляри на книгата “100 го-

царибродска-димитров-

ческия

концесиите е залегнал опи тът на 
развитите страни и страните в 
преходен период - заяви пред де
путатите министърът на строи
телството Бранислав Ивкович. - 
С прилагането на този закон ще 
се осигурят капитали за нови ин
вестиции в стопанството. За да 
се избегнат негативните после
дици от чуждестранните капита
ловложения, 
прие предложението на някои 
депутати да не се дават концесии 
за ползване на гори, ловни обек
ти и дивеч, почвата и водите, ос
вен в случаите, когато става ду
ма за изграждане на нови обек-

културата, информирането и вото между двата града занапред дини
трябва да бъде още по-интенз- градска гимназия . 

Г-н Стоянов между другото ивно. Той използва случая офи- 
запозна членовете на делегаци- циално да покани ръководите-

спорта.
б. д.

правителството ДЕЛЕГАЦИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ОТ НИШ 
ПОСЕТИ СОФИЯ

ДОГОВОРИ И ИНИЦИАТИВИ
По покана на проф. д-р Дон

чо Хрусанов, декан на Юриди
ческия факултет в София и 
председател на Скупщината на 
Балкансия център за местно са
моуправление със седалище в 
Ниш, делегация на Балканския 
център от Ниш в състав: м-р Ми- 
ле Илич, директор на Центъра, 
проф. д-р Видойе Миладинович, 
председател на Съвета, и д-р Ми- 
ролюб Симич, главен и отго
ворен редактор на Центъра, на 7 
май пребивава в София. Ниш
ката делегация е запознала 
проф. Хрусанов с дейностите на 
Балканския център за местно са
моуправление, особено с онези, 
които се отнасят до издаването 
на списание за теорията и прак
тиката на местното самоуправ
ление, първият брой на което 
трябва да излезне през юни т. г.

Делегацията е била приета и 
от проф. д-р Георги Петканов, 
заместник-ректор на софийския 
университет “Св. Климент Ох
ридски” и председател на Съюза 
на българските юристи. Ос
новната тема на разговора е би
ло организирането на научна 
среща “Местното самоуправле
ние - състояние и перспективи”. 
Срещата трябва да бъде орга
низирана към края на годината в

ти.
Въз основа на измененията и 

допълненията към Закона за ус-

ПИСМО ОТ ВИЕНА

ВЕЧЕР НА БЪЛГАРИТЕ 

В АВСТРИЯ
“Светът е оцелял, защото се е смял” - под това мото много- 

бройна публика от българи, живеещи в Австрия, се събра в 
името на смеха на 5 април на спонтанно организираната Пър- 
воаприлска вечер. За жалост, все още не е в своя дом - Българ
ската културно-просветна организация “Св. Св. Кирил и Ме
тодий”, Виена, Шварценбергплатц 10/2, а в помещенията на 
бившето търговско представителство на България.

Радостно бе, че се отзоваха много млади хора, главно сту
денти, които и взеха участие в програмата. Като се почне от 
децата, на които класическият Хитър Петър и Настрадин Хо
джа бяха познати, мине се през студентите, навлезли по-на- 
дълбоко в традиционния смях на българина в миналото, и се 
стигне до съвременния хаплив и горчив хумор на Станислав 
Стратиев, поднесен на публиката от актрисата Дина Гладийска- 
Георгиева.

Че хуморът никога не е отсъствал от страниците на оце
лялото издание на културната организация, стана ясно от ду
мите на дългогодишния главен редактор на сп. “Новини” (сега 
“Наша трибуна”) и почетен председател на българското сдру
жение инж. Кирил Филипов, който прочете анекдоти от хумор
истичните публикации на списанието и всегласно добави, че “в 
своите най-добри образци нашият смях не е бил толкова зани
мателен и безобиден, колкото социален и философски, без
божен, езически - смях на духа!”

Прозвуча и българска музика (ех, не на живо), но виното бе 
истинско, българско, повиши още повече настроението и ук
репи бъдещите намерения българите да се събират все по- 
често и то на своя територия. Това пожелание изрази и предсе
дателят на организацията проф. Мими Дичева.

Георги Петканов, Видое Миладинович, Миле Илич, Миролюб 
Симич и Дончо Хрусанов

България, а организатори ще местното самоуправление. Ре- 
бъдат Балканският център от шение във връзка с тази иницна- 
Ниш, Юридическият факултет тива ще вземе Съветът на цен- 
от София и Съюзът на българ- търа към края на този месец.

Делегацията на Балканскияските юристи.
Подета е инициатива Бал- център за местно самоуправле

ние е посетила посолството наканският център за местно са
моуправление да се свърже с по- СР Югославия в София и е 
добна европейска асоциация 
или, доколкото не съществува Радош Смилкович. 
такава, да се създаде Европей
ска асоциация за изучаване на

во
дила разговор с посланика д-р

В. Димитров

И тази година „Пробегът на мира” 

ще мине през ДимитровградИвайло Вълкова

Десетият Пробег на мира ще пристигне в Кралица Елизабета II, Принц Чарлз, Михаил 
Димитровград на 26 май. За пръв път факелът, Горбачов, Далай Лама и много познати спор- 
символ на мира, ще нощува в нашия град. тисти, певци... знаменити хора от различни о&

Основоположник на тази световна манифес- ласти. Югославия е между участничките още от 
тация е Шри Чинмои, писател, спортист, худож- първия “Пробег на мира” през 1987 година. Ор- 
ник признат в целия свят като посланик на мира. ганизатори за Югославия тази година са: Юго- 
Всяка нечетна година манифестацията
пред сградата на Обединените нации в Ню Йорк мир, независимост и равноправие на народите, 
и след като обиколи света, отново се връща на Атлетическият съюз на Югославия и Белград- 
същото място. Тази година факелът е тръгнал ският маратон. В нашата страна “Пробегът на 
на 19 април, пренасян като щафета от стотици мира” има пет трасета, едно от които минава 
хиляди граждани с различни професии и раз- през Димитровград. По време на нощуването 
личен обществен статус. Между участвалите в ще се организират различни спортни и култур- 
манифестацията досега са такива личности като но-забавни манифестации. А. у.

,Вихме се радвали, ако чрез стринините на в-к „Брашсшво ” 
Поздравите ош нас 12-годишния Георги Владимиров от София 
за неговото ирекрасно, изйълнено с оптимизъм стихотво
рениеразмисъл", Поместено в броя ош 14 март /72. г. ;; _ 
,Врашсшво”. Ние завършихме литературната Програма на 5 
аПрил с Последните^ строфи от неговото стихотворение, за 
да влеем св съриата на сънароднииите ни вяра, бодрост и 
оишимизъм за бъдеще тона България. Щом в Отечеството 

адеид, които Питаш стихотворения с такава гранитна 
увереност, българският народ ще надделее и този Път изпи
танията и ще иоеме ведро Пътя наПред!”

на в-к

започва славскпят пробег на мира, Югославската лига за

ни им

председател на БКПО "Се. Се. Кирил”» Ме^дий®Виена

о 16 МАЙ 1997 г. ШтзШ



В ПЧИНСКИЯ ОКРЪГ
53 ГОДИНИ ОТ БОРБАТА НА ЦЪРНООК

ИНСПЕКТОРИТЕ КОНФИСКУВАХА 

СТОКИ ЗА 250 000 ДИНАРА
ПОЧЕТЕНА ПАМЕТТА НА 

ЗАГИНАЛИТЕ ПАРТИЗАНИ
Издадени са 375 обвинителпи акта
С цел да се прекъсне пътя на престъпност-г 

стопанството и да
търговията “на черно ’ с добитък са конфиску- 

_ .. вал“ 410 агнета, 35 глави едър добитък и 150 сви-

имащи за цел санкционирането и премахването на п0 предават по ‘'битаците'’, да се осигурят и имат 
ВСИХ°ооТ„а’ К°еТ° е ИЗВЪН мк°™ите норми. право на свои сергии за определени сййи. като з! 

к-поред думите на началника на Републикан- Челта заплащат определени такси и данък
ската инспеция по пазара в Пчински окръг Драган в Окръга сравнително добре изпълнява за-
Арсич, предприетите акции се провеждат орга- Дълженията си и Републиканската земеделска ин- 
низирано и последователно, без каквито и да е °пекция, в чийто ресор е да контролира качест- 
отстъпки и компромиси. Впречем и според до- вото на хранителните стоки, алкохолните и бе- 
сегашните резултати, 12-те инспектори - профе- залкохолните напитки, посадъчния материал и 
сионалисти са сред най-добрите в Републиката. ПР* Милс Милошевич изтъква, че и в тази област 
Само през първите три месеца на годината те са има Доста нередности с вредни за здравето после- 
провели над 2500 различни ревизии, при което са ДИЦИ- Вече са конфискувани и унищожени фал- 
разкрили и прекъснали редица канали на престъп- шиви посадъчни материали, спиртни напитки и 
ността и нарушения на закона. В този период са хранителни стоки, 
конфискували стоки на стойност 250 хиляди 
нара, съставили и издали 375 обвинителни акта. В

По повод 53-та годишнина от борбата на Църноок делегации на 
общинските организации на Съюза на бойците и на Социал
истическата партия в Босилеград, оглавени от Асен Стоев и Милчо 
Лазаров, на 6 май положиха цветя пред паметника на Кин-стан и 
почетоха паметта на падналите за свободата партизани.

За борбата на сдружените партизански единици срещу българ
ската окупационна войска говори председателят на общинската 
организация на бойците Асен Стоев. Той изтъкна, че тази борба е 
повлияла за включване на населението от този край в народоос- 
вободителното движение и за по-бързо формиране на Босилеград- 
ски партизански отряд.

а в

ПО ПОВОД 9 МАЙ

ВЕНЦИ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ, 
ПРИЕМ ЗА ЖИВИТЕ БОЙЦИ

м. я.ди- шт*--
ПРИЕМ В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИ
ГУРНОСТТА

ОЗНАМЕНУВАН 13 МАЙ - ДЕН НА СИГУР
НОСТТА В ДИМИТРОВГРАД

Тошко Марков е 
награден с пистолетПризнания за 

най-добрите
По повод Деня на сигурността - 13 май, между 

87-те наградени от службата за сигурност на Сърбия 
е и майор Тошко Марков, началник на отдела на 
вътрешните работи от Димитровград. На 13 май в 
Белград г-н Марков е награден с пистолет от мин
истъра на вътрешните работи на Сърбия Влайко 
Стоилкович.

По същия повод в помещенията на полицейската 
станция в Димитровград бе организирано скромно 
тържество, на което е връчена награда на Бобан 
Николич, полицай от димитровградското отделение 
на вътрешните работи. Тази награда Николич е по
лучил от ОС Димитровград за добро сътрудничес
тво с общинските органи, както и за постигнатите 
резултати в запазването на реда и мира в общината.

На 14 май т.г. началникът на органите на Мин
истерството на вътрешните работи в Пирот тър
жествено е връчил ръчен часовник на полиция от 
Димитровград Златан Марков. На същия прием по
лицаят Васил Давидков, също така от Димитров
град, е получил парична награда.

И тази година 13 май - Денят на сигурността 
- в Босилеград мина в тържествена атмосфера. 
Председателят на Общинската скупщина в Бо
силеград Сотир Сотиров устрои прием за деле
гация от Службата по сигурност и в привет
ствената си реч подчерта, че работниците от 
тази служба отговорно и съзнателно изпъл
няват поставените обществени задачи. Общин
ската скупщина и всички други общински 
структури са им помагали и ще им помагат да 
изпълняват задачите си още по-успешно.

В знак на признание за добри резултати в 
работата Сотиров връчи ръчни часовници на 
Иван Иванчев, Васил Захариев, Драгиша Ан- 
джелкович и Градимир Микич. Иван Динчич 
получи парична награда. От името на награде
ните благодари Драгиша Анджелкович, като 
подчерта, че наградите ще имат насърчително 
значение за засилена дейност.

1
Ученици полагат цветя пред бюста на Васил Иванов - Циле

По повод 9 май - Деня на по- бе организиран прием в Общин- 
бедата над фашизма - борците от ската скупщина. Поради отсъс- 
Димитровград положиха венци твие на председателя, бойците 
на възпоменателната плоча на прие Васил Велчев, подпредсе- 
сградата на основното училище дател на скупщината. По време 
и бюста на Васил Иванов - Циле. на приема бяха евокирани спо- 

За малцината останали още мени от този победен, но за ня- 
живи бойци от Народноосвобо- кои димитровградчани и траги- 
дителната война, както и за тези чен ден през далечната 1945 го- 
от последната война нп терито- дина. 
рията на предишна Югославия, А. Т.

Б. Д.М. Я.

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗАВОДА ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТ
НИЦИ ОТ НИШ РАЗГЛЕДАХА ЧЕРКВАТА В ИЗВОР

Александар РАДОВЙЧ: 

„НАЙ-НАПРЕД ТРЯБВА ДА 

ПОДМЕНИМ ПОКРИВА

%ч‘ мл V >"
Ч

• Специалисти от Завода щс изготвят конкретен план за защита на черквата от 
по-нататъшно пропадане
• За реставрацията ще се търсят пари не само 

епархията във Враня и от дарители
Ако трябва да се направи извод от банарията до черквата, скоято образуват 

проведените преди една седмица разго- една цялост, също така е почти рухнал, 
вори на специалистите от Завода за за- Културната стойност на черквата е 
щита на културно-историческите памет- неоценима. Особено впечатляваща е хар- 
шши от Ниш^начсло с директора Алск- моничната й архитектура. Висока е ... 
сандар Радовйч, с представители на Об- метра, заема площ от над 600 квадратни
щинската скупщина в Босилеград, тогава | а Хотта в тогавашния Доколкото не се предприемат спешни мерки, изворската черква ще рухне
можем да се надяваме, че за черквата 1^в. см. служили ^ » ц 07
Троица” в с. Извор идват по-хубави дни. ската скупщина, след като разгледаха ми, ще покаже проектът. Още сега е
След като разгледаха черквата, която ноември1899 година, кжтотвърпяти )ата . Хой зая|Ш> чс специалисти от известно, чс са необходими около 20
всъщност е най-старият културно-исто- риците, Извор е ™л околийски Цент тр, ^ ц к от цдна седмица ще дойдат 000 керемиди. Според неофициални 
рически паметник от този вид в Босиле- който.следI това.е ^“Даедно в Ивор и ще предприемат всички необ- преценки, за да остане църквата като
градско, но която е започнала да пропада, град. Това шие « ди ходими ки> за „а сс ИЗГОтви специфи- по-трайно наследство, за поправка и
та подкрепиха становището, че санира- със същ° тока мстчдамггмиатастр^Д „ на ,1еобходимия строителен мата- реставрация са нужни към 200 хиляди
нето и поправката й трябва да започнат училището, което> е изгрлдет пр проектосметка и проект за защита динара. Пари ще бъдат поискани от

" р година и което също така пропада. тогавп 1 . > д хамбарчет^ Министерството на култура, но като
тази черква е било открито първото е било гордост за целия край. Т > Председателят на ОС Сотир Сотиров, сс има предвид безпаричието, щс се

килийно училище. Строена е от 1821 до е намирала на централни .. .р Щ д(%датслят На ИО на ОС Васил Йо- наложи и епархията във Враня да
1833 година. Сега с в окаяно,дори ужасно южната частна Сърбия' ^ ^ ванчов и Радовйч в хода на разговорите окаже помощ. Общинската скушци-
състоянис. Каменните стени на северна- риградй™,аппсЛ трябва да извършим по- поставиха изискването покривите на на няма средства и за целта ще но
та и южната й част на някои мяста са Маи-напрсд ря в д I черквата и на хамбарчето да се подменят търси спонсори, без които такива
паднали. Покривът почти изцяло е пад- "Р“вка ™"°ашната част може да стане до края на годината. Ако това не сс нап- благородни инициативи трудно 
нал,така чс дъждове и снегове непосред- ката на ВЪТР®“" от топа как щс рави сега, след това щс бъде много по- гат да приключат успешно,
ствено застрашват вътрешната й част, елапио, в' • „ рад0вич в трудно, може би и невъзможно.
ГнТПТ~ГстЖарП^тТк?м: разговорите е представители „а Общи,, Колко средства ще бъдат необходи-

от Министерството па културата, но
и от

12

мо-

В. Б.

О16 МАЙ 1997 г.



„АПРИЛ - МЕСЕЦ НА ЧИСТОТАТА" В ДИМИТРОВГРАД ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ
НОВА ДЕМОКРАЦИЯ-ДВИЖЕНИЕ ЗА СУРДУЛИЦА

МЛАДИТЕ 
ПОСЯГАТ ДА 

КРАДАТ
АКЦИЯ ЗА ПО-ЧИСТ И 

ПО-ХУБАВ ГРАД
Акцията 

продължава до 

края на годината
обаче те и по-нататък могат доб
роволно да поддържат 
та в своите дворове, да чистят 
тротоара пред къщите си или 
пък по друг начин да допринесат 
жизнената им среда да бъде още 
по-чиста и приветлива, 
смисъл няма да се прилагат при
нудителни мерки срещу гражда
ните, защото те биха могли да 
предизвика “обратен” ефект. 
Във всеки случай най-съвсст- 
ните участници в тази акция ще 
бъдат публично похвалени и щс 
получат парични награди.

Димитровградската 
както е изтъкнато на заседани
ето, представлява истинска ук
раса на града, но вече дълги го
дини несправедливо е занемаре
на. Затова е договорено през май 
работниците на “Комуналац” да 
почистят вадата, а компетентни
те органи в града да обмислят 
идеята как в нея отново може да 
се пусне вода. Тази идея, бе за
ключено на заседанието, е на
пълно осъществима, особено 
когато се има предвид, че не из
исква значителни капиталовло
жения.

Общинският отбор на Нова но предимно за отпадъчни сгро- 
демокрация-движение за Сурду- ителии материали”, казва Бог- 
лица - настоява да оправдае иаз- данович. Той очаква в борбата за 
ванието си, особено втората по-чист град да се включа!’ всич- 
част, която локално го определя, ки политически партии, сдружс- 
и се готви да раздвижи акции пия и отделни лица. Според него 
градът и общината да се разви- особена помощ в това благород- 

и разхубавяват във всяко от- но начинание ще окаже Дирек- 
ношенне. Според думите на цията за строителни площи и нъ- 

Момчило Бог- тища на ОС.

Колко са хората, които кра
дат, никога няма да бъде извес
тно, понеже голям брой кражби 
никога не се разкриват. Когато 
става дума за този вид престъп
ност в Босилеградска община, 
шокиращ е фактът, че се уве
личава броят на младите, даже и 
на малолетните, които започват

Ма 7 май т. г. Местната об- чистота-щпост на Димитровград проведе 
заседание на инициативния ко
митет за контролиране на осъ
ществяването на акацията “Ап
рил-месец на чистотата”. Члено
вете на комитета изтъкнаха, че 
тази акция трябва и по-ната гьк 
да се провежда - до края на нас
тоящата година. В този смисъл 
бс споменато, че главен изпъл
нител на акцията и занапред ще 
бъде комуналното предприятие 
“Комуналац”, чиито работници 
наскоро ще ремонтират и дезин- 
фектират всичките (около 200) 
контейнера в града. След това те 
щс поставят съобщителни табла 
на няколко места в града, основ
но щс почистят районите покрай 
ж. п. линията и пазара, ще до
вършат боядисването на град
ските пейки и кошчета за боклук

пат

председателя
данович, целта им е не само да
действуват политически, но н бава Сурдулица ще бъде провер- 
съвсем конкретно да започнат ка за политическите партии в 
борба за чиста природна н жнз- общината. Ако нямат общ иитс- 
нена среда. Преди няколко дни рее да сътрудничат по този 
са започнали акция “Месец на рос, който е в интересна всички, 
чистотата”, в която са сс в клю- те трудно ще намерят общ език 
мили компетентните общински поостаналите развойни въпроси 
органи. за града и общината като цяло”,

“Акцията за по-чиста и ху- да плуват в морето на криминал- 
иостта. В последно време мла
дежи направиха няколко обира 
на кафенета, магазини, жили
ща...

В този

вън-
Един от последните им “под

визи” бе открадването на две хи
ляди динара от касата на Елек
троразпределителното в Бо
силеград. През нощта на 2 срещу 
3 май ги откраднали ДаркоТасев 
(1Н) от с. Груиици и малолетният 
му съселянин Л. В. “Радостта” 
им обаче била кратка, понеже 
още на 4 май ги заловили мили
ционери във Владичин хан в мо
мента,
борса” купували германски мар- 
ки. Пред инспекторите на ОВР в 
Босилеград те признали пре
стъплението си и върнали 1330 - 
динара и 30 ДЕМ. Останалите 
пари похарчили.

Когато става дума за млади
те и престъпността, не бива да се 
чака децата от дребни крадци да 
стават непоправими престъпни
ци. Обществото и многобройни- 
те му институции не може да бъ
дат освободени от отговорност
та за възпитанието на най-мла
дите жители. А семейството, без 
оглед на всички проблеими, пред 
конто е изоравено, не бива да 
обвинява улицата за лошото 
поведение на децата си. И ули
цата е наша.

вада,

на “чернатакогато

и т. н.
От 19 май “Комуналац” щс 

започне и основно измиване на 
улиците. Според плановете 
градският площад и улиците в 
центъра на града ще се мият все
ки петък вечерта. Повредените 
пътни знаци ще бъдат подмене
ни, а на няколко места в града ще 
се поставят нови. ОС Димитров
град вече е осигурила нови зна
ци, а предприятието “Металац” 
е изработило метални стълбове, 
които ще бъдат монтирани през 
май.

Центърът на Сурдулица Членовете на инициативния
комитет призоваха димитров
градските частни предприемачи 
да вложат средства и в няколко 
района на града да направят мал
ки детски паркове за игра. Тези 
паркове частниците ще могат да 
“нарекат” с названията на фир
мите си и по този начин с малко 
пари биха могли да си направят 
и реклама.

“Сурдулица може да бъде добавя Богданович.
Общинският отбор на Новамного по-чист и по-привлекате

лен град. За съжаление, докато демокрация е формиран преди 
речното корито не се очисти от половин година и сега в него чле- 
ламарината на изхвърлени леки нуват около 60 души, предимно 
коли и отпадъчните строителни млади хора. “Целта ни е да ома- 
материали, и докато буклукът совяваме партията, но не и това 
не се събира на определените за да става на всяка цена. По-добре 
това места, тя не може да изгле- е да сме по-малко, но да бъдем 
жда така. Налага се да открием по-активни”, изтъква Богдано-

Според думите на председа
теля на инициативния комитет 
г-н Слободан Манов, през април 
малък брой димитровградечани 
са се отзовали на тази акция, в. Б.Б. Димитровоще едно сметище, предназначе- вич. в. Б.

МАЛКА АНКЕТА: КАКВО МИСЛЯТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА РАБОТЕЩИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДА, НО НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА
Работещите в Босилеградска община имат различни мнения за Законопроекта за собственическа 
трансформация, с който се отварят вратите за приватизацията на обществения капитал. Докато едни 
виждат някакъв шанс за спасение, по-голям е броят на онези, които изразяват съмнения или просто 
се страхуват дали няма да се разграби и това, което е останало, като при това имат предвид приватиз
ирането на обществените апартменти.

Ето мнението на някои от какви резултати или подобре
ние, макар че и тук до голяма 
степен всичко зависи от истин
ските намерения на купувача, но 
в непроизводствените предпри
ятия тя ще бъде крайно неспо
лучлива.”

ТИМЧА РИЗОВ, работещ в 
цеха за чорапи: “Не съм опти
мист. Напротив, голям песимист 
съм. Приватизацията ще ни до
кара до по-голяма беднотия. В 
настоящия момент на общо без
паричие едва ли някой от работ- 
ниците ще може да участва в ку
пуването. Това ще могат да си се “крои” от онези, които мислят предвид състоянието на нашето 
позволят само онези, които по да купят съответното предпри- предприятие. Машините ни са 
незаконен път са натрупали па- ятне или фирма. Малко са работ- дотолкова амортизирани, че ед
ри. Законопроектът се обосно- ниците, които могат да участват ва ли ще се намери някой истин- 
вава с опита на западноевропей- при купуването на акции. Освен ски бизнесмен да ги купи. Освен 
ските страни. Обаче ние нито
имаме техните трудови навици и нататък фирмата зависи най- 
умения, нито тяхната култура и много от намерението на собст- 
достойнство. Затова смятам, че 
тя няма да успее”.

АРСЕНА ВАСИЛЕВА, бри- 
гадирка в цеха за чорапи: “Може 
би ще успее. Обаче преди да се 
пристъпи към продаване, трябва
“да се сложат на кантара” и до- ководител на смяна в цеха за чо- 
брите, и лошите последици от рапи: “Дали приватизацията ще 
приватизацията. Мисля, че ра- успее или не, до голяма степен 
ботниците би трябвало да имат зависи и от производствените 
по-голямо влияние още при мощности на съответното пред- 
оценка на капитала, а не това да приятие. Като казвам това, имам

производствения процес, а с това 
да създаде условия и за откри
ване на нови работни места, при
ватизацията ще даде очакваните 
резултати. Но ако попадне в ръ
цете на някой съмнителен биз
несмен, ще пропадне и това ко
ето все още се е запазило”.

тях:
РАДЕ СТАНОЕВ, юрист в 

цеха за чорапи: “Приватизаци
ята на предприятията и въобще 
разпродажбата на обществения 
капитал няма да доведе до ни
какво подобрение, а може би по
ложението още повече ще се 
влоши. Нашият работник няма 
средства за нормална екзистен- 
ция, а камо ли за купуване на 
акции. И още нещо. Страхувам 
се, че и тази разпродажба (за
щото предприятията са най-гол- 
ямо обществено богатство) ще 
сподели съдбата на обществени
те апартаменти.”

ИЛИЯ ПЕНЕВ, механик в 
“Автотранспорт”: “Все още не 
съм запознат с този закон. Но 
смятам, че няма да даде очакван
ите резултати. Подобрението аз 
виждам в по-сериозна и плодо
творна работа, пестене и отго
ворност, а дали фирмата ще бъ
де частна или обществена - не е 
толкова важно”.

АСЕН ТОДОРОВ, технолог 
в цеха за чорапи: “Всичко зависи 
от това кой и с каква цел купува 
определено предприятие. Ако 
бъдещият собственик на пред
приятието е с намерение да раз
шири, повиши и модернизира

СТОЯН СТОЯНОВ, работ
ник в цеха на ЕИ: “Преди да се 
продаде един обект, трябва да се 
проучат всички обстоятелства - 
и добри, и лоши. Защото прива
тизацията “на всяка цена”, може 
да има редица неблагоприятни 
последици - от уволнение на ра
ботници до закриване на пред
приятието. Нима за това не го
ворят примери от приватизаци
ята в някои източноевропейски 
страни?”

МИЛЕВКА ЕВТИМОВА, 
работничка в цеха за чорапи: “За 
мене няма значение какво ще 
бъде предприятието - частно или 
обществено, стига да има рабо
та, добра заплата и да се съз
дават условия за приемане на но
ви работници. Защото безрабо
тицата е голяма и създава непре
одолими трудности”.

МИТКО ГИГОВ, работещ в 
цеха на ЕИ: “Не съм за привати
зацията на всяка цена. В стопан
ството може и да се очакват ня-

това, как ще се стопанисва по- това, и в законопроекта има мно
го неуредени предписания, и за
това мисля, че трябва да се ко- 

веника. Ако неговите намерения ригира. Според мен е недопус- 
са да разширява производстве- тимо по-голяма част от средст- 
ния процес, ще бъде крачка вата от продаденото имущество 
напред, ако ли не - ще бъде още да се влеят в различни фондове,

а по-малка част да се вложат впо-зле .
модернизирането на производ
ствения процес. Смятам, че 
трябва да бъде точно обратното
- повечето от средствата да се 
върнат за закупуване на нови 
съвременни машини, а по-малко
- в касата на държавата”.

ЙОРДАН БОЖИЛОВ, ръ-

м. я.

о ШшзШ16 МАЙ 1997 г.



изпълняватВЕНИТЕ планове на -мачкатица- от сурдулица ритмично се

Мотивация по-твърда” от стоманата
• Предприятието задоволява 70% 
продукцията се 
планове”,казва

ЗАСЕДАНИЕ НА АКТИВА ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
ПРИ ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПОЛОЖЕНИЕТО НА 
„АВТОТРАНСПОРТ” СЕ 

ВЛОШАВА
пласира на чуждестран^Упаза™.* 33 СТ°Мана * Зн»™телна част от
Драган Костадинович, директорка тазгодишните

ра планът за тазгодишната про- рики. Ми™ Бор „ 
дукция от 240 милиона динара, вите фабрики са големи
Миналият месец ще се запомни и бители на 
с рекордното производство на 
1500 тона

изделията. Миналата година на
пример построиха и обзаведоха 
съвременна компресорна стан
ция, за която изразходваха око
ло 2 милиона дойче марки. Ори
гиналност има и в процеса на 
производство на газови генера
тори - едно от най-новите пос-

А втотра нспортното 
приятие в Босилеград е изпад
нало в тежко положение и не мо
же да оцелее без финансова по
мощ от републиката. Имайки 
предвид факта, че то е единстве
ното такова предприятие в об
щината и постоянните потреб
ности на населението да контак
тува с вътрешността, пробле
мът излиза от рамките на “Ав
тотранспорт” и вече става об
щински проблем.

Това между другото бе изтъ
кнато на проведеното през ми
налата седмица заседание на ак
тива за стопанска дейност при 
Общинския отбор на СПС в Бо
силеград.

“Застарелият автотранспор
тен парк на предприятието - под
черта директорът Ивайло Стан
чев - едва може да покрие раз
ходите за горивото и маслото, а 
да не говорим за обезпечаване 
на средства за гуми, резервни 
части, високите автогарни услу
ги и обществени даждия. Авто
бусите ни са съвсем амортизи
рани, пътната мрежа в община
та е в твърде окаяно състояние, 
така че дефектите са чести и го
леми, а предприятието няма 
средства за набавка на нови ав
тобуси.”

Според думните на Станчев, 
предприятието може да бъде 
спасено с помощта на трансфор
мация: пътническият транспорт 
да се трансформира като отдел с 
приоритетен обществен инте
рес, с което биха се обезпечили 
средства за нови автобуси от 
съответните републикански ин

ституции, преди всичко от фонда 
за икономически неразвитите 
области.

И останалите участници в 
разговора се съобразяват с труд
ното стопанско положение на 
предприятието и изтъкват, че 
нивото на сегашните услуги е 
минимумът, който трябва да се 
запази. Обаче никой - дори и от 
“Автотранспорт”, не посочва 
откъде да се намерят средства. 
Ясно е, че само чрез трансфор
мация, а без обезпечаване на из
точници на материални средст
ва, проблемът няма да бъде раз
решен. Освен това, както под
черта председателят на Изпъл
нителния отбор на Общинската 
скупщина Васил Йованчов, За
конът за комунална дейност 
предвижда такава възможност 
само за поддържане на местните 
съобщителни връзки, а не и за 
междуградския и международ
ния транспорт. Впречем, Об
щинската скупщина и досега от
пуска средства от своя бюджет 
за местния пътнически транс-

пред-

потре- 
високолегираните ни

стоманени валчести лагери за 
сухо и мокро мелене. А те изнас
ят и имат предимство”, изтъква 
той.

специална стомана. 
Цялостно се изпълняват и пла
новете за производство на вал- 
чести лагери, ползващи се в ци
ментовите фабрики и в минното 
дело, на точилни плота за сечене 
и полиране на метали и неме- 
тали, както и на различни ма
шини, сред които и газгенерато
ри, които имат широка употреба 
в металната промишленост.

В досегашното си 50-годиш- 
но съществуване фабриката, из
вестна като

тижения в технологията за за
варяване, пробиване и сечене на 
метали. Тукашните специалисти 
подчертават, че този генератор 
има

Производството е автомати
зирано и в технологично отно
шение е на световно равнище. 
Мощностите са натоварени до
край и 650-те работника работят 
на четири смени. Костадинович 
казва, че производството е под
чинено на качеството и спазва
нето на сроковете за доставка на 
стоките на потребителите. Във 
фабриката няма залежали 
ки. Винаги предварително 
вестно какво и за кого се про
извежда.

“Нямаме проблеми и с обез
печаването на суровини за сто
манолеярната”, подчертава Кос
тадинович и добавя, че 30 на сто 
от необходимите производстве
ни компоненти се внасят. Той до
бавя, че имат възможности да 
увеличат производството и из
разява надеждата си, че ще пре
изпълнят плана за тазгодишната 
продукция.

ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДО 
ПРОГРАМИ

Специалистите във фабри
ката непрекъснато се стараят да 
създават нови изобретения и 
програми, с които да улеснят ра
ботата и повишат качеството на

редица предимства пред ос
таналите подобни апарати: про
извежда газ, ползвайки само во
да и ток, развива висока темпе
ратура, безопасен е при работа и 
този газ е по-евтин от класичес
ките, които се ползват.

“Когато става дума за техни
чески изобретения, трябва да се 
посочи, че след един месец ще 
започнем да произвеждаме сто
манени сачми за потребностите 
на строителството. Касае се за 
сачми за почистване и полиране 
на ръждясали метални предме
ти. Такива не произвежда никой 
в страната. Всичко беше обмис
лено и изработено от наши спе
циалисти и годишно ще произ
веждаме около 5 хиляди тона 
различни профили сачми”, казва 
Костадинович и подчертава, че 
за това изделие ще има купувачи 
и в чужбина.

Работниците имат вече мо
тивация за повече и по-качест
вена работа. Средната заработ- 
ка сега възлиза на 1100 динара

стоманолеярна, се 
превърна в значителен фактор 
не само за развитието на Сур- 
дулишка община, но и на много 
промишлени цехове в страната.

КАЧЕСТВОТО Е 
ОСНОВНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ИЗДЕЛИЯТА

“Стоманолеярната задовол
ява 70% от потребностите на 
страната за стомана, казва Дра
ган Костадинович, директор на 
общия сектор в “Мачкатица”, и 
пояснява, че 80 на сто от край
ната продукция се пласира на до
машния пазар, а останалата част 
се изнася в България, Румъния, 
Унгария, Русия, Гърция и Ки
пър. “Не се поставя въпросът 
имаме ли възможности да изнас
яме повече. Това е напълно въз-

сто- 
е из-

порт.
Накрая е прието решение, 

според която изход от тежкото 
положение трябва да се търси в 
две насоки. Единият вариант е да 
се “почука” на всички надлежни 
републикански институции и да 
се търсят възможности за оси
гуряване на средства за купуване 
на няколко нови автобуса, а дру
гият е да се разговаря с автотран
спортното предприятие “Йедин- 

от Враня за делови кон-в. в. ство 
такти с него.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ м. я.

...ГЮРУЛТИЯТА В ГИДДърводелецът Златан и внукът му Иван
БЕЗРЕЗУЛТАТНА СРЕЩА 

С ОБЩИНСКОТО 
РЪКОВОДСТВО

Занаятчийството в Босиле- 
градска община има дълга и пло
дотворна традиция. За босили- 
градските майстори строители, 
дърводелци, ковачи, грънчари... 
отдавна се е знаело и извън об
щината. Мнозина от тях и сега, 
въпреки че индустриализацията 
все повече подтиска и измества 
ръчния труд, поддържат занаята 
си и той е техен основен поми
нък. Затова те не могат да раз
берат младите, синовете и вну
ците си защо пренебрегват и не 
искат да продължат занаята, с 
който с години те са се прехран
вали, направили са нови къщи, 
купили са съвременна покъщни-

Между занаятите, които не 
отстъпват пред индустриализа- зърица >по поръчка на домакини 
цията, е дърводелският занаят. В
общината все още има дърво- 5отвал каци, бъчви, маси, про- 
делци, които могат да направят 30рцИ 
врата, прозорец, стол, маса, бу- “Трудни дни за майсторлъка 
ре, каца... и то ръчно - само с бяха тогава . припомня си май- 
ренде, бичкия и тесла. СТОр златан. - Селата бяха без

Златан Андонов, роден в се- ПЪТИща> а аз . без работилница, 
ло Назърица, а сега живеещ в слагах сечивата в торбата и от 
Райчиловци, е един от тях - май- къща до къща. Там оставах до- 
стор над майсторите. Казват, че като не заВърша договорената 
негова каца, каче, бъчва или бу- ра^ота . било каца, бъчва, врата 
ре - все едно, не трябва да се “за- или Пр0зорец. И все пак, не само 
топват” с вода, защото те не се че ПОКрИвах разноските си, 
разсъхват, колкото и дълго вре- не1ЦО малКо нари ми оставаха.

били на слънце. И не ^етне купих парцел и построих 
само това. Дърводелецът Зла- къща в райчиловци. През 1964 
тан е предал своя занаят на сина година доведох и семейството 
си Вене, а сега учи и внука си си>а ТрИ години по-късно събрах 
Иван. Така той успява да запази па’рИ и за дърводелската маши- 
ссмейната традиция. на> с която и днес работя. Двете

Златан Андонов започнал да ми* деца се заДомиха и сега има и
изучва дърводелския занаят още за мене> и бабата. Покрай мене 
на петнадесетгодишна възраст занаята изучи синът ми Вене, 
от майсторите Стоянчо Тодоров ко^го сега е майстор, а сега си 
и Стойо Петров от село Назъ- ПренаСям занаята на внука ми 
рица. По-късно държал изпит иван На Тях ще оставя и рабо- 
при Стефан Савов от Босиле- ТИЛНИцата, и дърводелските се- 
град. Няколко години, докато

По този начин се дава подкрепаОстанаха напразни надежди
те, положени на срещата на об- на стачкуващите и затова аз ка

то директор се питам в чий ин
терес е да разбива фирма от 1002 
работници заради интересите на 
30:40 стачкуващи. И как тези 30- 
40 човека могат да определят 
съдбата на останалите, над 900, 

работят? 
Какво ще се случи, ако тези 900 

“разбият” фирмата, а

щинското ръководство и пред
ставителите на стачния комитет 
и ръководството на ГИД. Само 
да припомним, че срещата е до
говорена по предложение на 
председателя на ОС Никола 
Стоянов по време на разговори
те с Иван Маркович от Дирек
цията на ЮЛ по съвсем друг по
вод.

които вече два месеца

решат да 
те могат да направят това по- 
лесно от стачкуващите?”

Представителите на стачния 
комитет протестират срещу на
месата на определени партии - 
ЮЛ преди всичко, които оказват 
подкрепа на директора на ГИД 
“винаги, когато той я потърси”.

И така - “борбата” продъл
жава без изгледи да се намери 
изход. Очевидно е, че и едните, и 
другите имат “нечия” подкрепа. 
Директорът може да каже, че 
болшинството от работниците 
са в негова подкрепа, тъй като те 
работят и не се присъединяват 
към стачкуващите. Факт е, че 
той е член на ЮЛ, но нима сред 
стачкуващите няма членове на 
някои други партии - СПС, Де
мократичната и др. А дали ЮЛ 
оказва подкрепа на директора, а 
общинското ръководство - на 
стачния комитет е въпрос, по 
който трябва да се разисква. И 
дали в случая това е най-важно? 
Трябва да се питат всички защо 
никой не оказва подкрепа на 
труда, защото трудът е един
ственият изход от задънената 
улица, в която се намери ГИД.

А. Т.

На проведените разговори 
след това ръководството на 
фирмата и членовете на стачния 
комитет са останали на своите 
позиции. Налага се впечатлени
ето, че започва борба в окопи, та 
който повече изтърпи. След раз
говорите с председателя на Об
щинската скупщина още седем 
работници са получили ре 
за уволнение от работа “защото 
не са приели предложението да 
напишат искове за неплатен от-

на.
чива. И ако зачитат занаята, ще 
има и за тях, и за другите семей
ни и обществени разходи”.

Внукът му Иван, след като 
завършил средно машинно учи
лище и нямал работа няколко 
години, решил да продължи за
наята на баща си и дядо си. За
ловил се с рендето, бичкията и 
сега овладява тайните на дърво
делството. В това отношение 
най-голяма помощ му оказва дя
до му Златан.

“Най-после разбрах, че друго 
спасение няма. За това, за което 
учех, няма работа и едва ли ско
ро ще има. Баща ми, който също 
така е дърводелец и работи в 
дървообработвателното пред
приятие “Бор”, вече не е в със
тояние да ме издържа. Затова 
избрах дърводелския 
мисля, че не съм сгрешил. Впро
чем и дядо ми, и баща ми на
правиха къщи с този занаят, 
защо и аз да не бъда и по-добър 
майстор, и по-успешен от тях.”

със семейството си живеел в На-

отивал от село до село и изра-

шения

пуск, за да могат останалите нор
мално да продължат да работ
ят”, категоричен е директорът 
на ГИД Иван Марков. От стач
ния комитет също категорично 
заявяват, че тези решения не са 
законни и са подали тъжби сре
щу директора. Той 
тъква: “Опитът за насилствено 
разбиване на ГИД продължава, 
защото на края на срещата меж
ду ръководството на фирмата и 
стачния комитет председателят 
на Общинската скупщина приз
на правотата и на легалното ръ
ководство, и на самозвания ста
чен комитет, изтъквайки, че 
трябва да отстояват исковете си.

но и
ме да са

пък ясно из-

занаят и

м. я.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИДИМИТРОВГРАД

Две залесителни акции
В ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ

Посевите са застрашени 

от лошото време
„от моя зли дол

ЩЕ ОСТАНАТ 

САМО СПОМЕНИ”

Около 2000 хиляди борови фиданки 
дили работниците от “Комуналац” на 10 май т. г. 
около Манастирчето, по-точно на онази част, коя- 

изссчена напълно. Фидан-

са заса-

На територията на Димитровградска община 
на обществения сектор досега са засети 25 хектара 
орни площи с фий, 70 хектара с овес и 17 хектара с 
ечемик и яра. В предстоящия период стези култури 
ще се засеят още 50 хектара и то предимно в ра
йоните на Висок. Същевременно предстои сеитба 
на слънчоглед - на около 58 хектара, царевица - на 
40 хектара и картофи - на 7 хектара.

Според думите на г-н Душан Кръстич, агроном 
в земеделската кооперация “Сточар” от Димит
ровград, вече продължителен период от време 
климатическите условия не са подходящи за разви
тие на пролетните зърнени култури. Продължи
телните валежи през март и април, както и ниските 
температури са допринесли повърхностните сло
еве на земята да бъдат прекалсно мокри, така че 
вегетационният процес при растенията закъснява 
с около един месец.

то миналата година е 
китс са осигурени от горското стопанство.

Учениците от гимназията и основното учили
ще също масово се отзоваха на акцията за за
лесяване един ден по-рано, на 9 май. В местността 
Парасине те са засадили около 5000 борчета. 
Получените средства, както и винаги досега, ще 
бъдат използвани за ученически екскурзии.

Тези две акции са доказателство за активизи
ране на горанската организация в Димитровград. 
Движението на гораните в Димитровградска об
щина допреди няколко години наистина имаше 
извънредно богата дейност и бележеше добри ре
зултати. Поради различни причини тези дейности 
заглъхнаха. Благодарение на ентусиастите в го
ранската организация движението на гораните от
ново заживя с надеждата, че ще си възвърне ста-

година и Икономическия фа-Естествено, когато почне 
разговор за родния край и ба- култет в Ниш. 
щиното огнище, неизбежно - Във факултета с мен бя- 
бликват спомените за дстст- ха и СЪуценичките ми от Бо- 
вото, родителите, съседите, силеГрадско Спасена Петро- 
училището... Наша събесед- ва^ Стефка Тодорова, На- 
ничка е Борка Йовева-Бе- де^да Дрсова, Боянка Ива- 
цич от босилеградското село нова> Васил Василев, Глигор 
Зли дол, понастоящем жи- митов и Милчо Симеонов. И 
телка на Ниш. Работи като те се дипломираха и сега ра- 
икономист в Градската скуп- ^отят като икономисти в

в Югосла-ратп слипа.Б. Димитров щина. различни градове 
С особена радост и ме- вия - разказва тя. 

Йовсва-Бе-

А. Т.

ДАСЙПРИПОА

Някога имаше добитък и изкуствени ливади
ланхолия г-жа 
цич си спомня за първия си 
ученически ден.

Кариерата си на иконо- 
Йовева започва в тек

стилния комбинат “Зеле 
Велкович” в Лесковац. По- 

“Нитекс” -

мист• ••
- В началото на септем- 

1951 година имах едвам късно минава в
Ниш, където работи 15 го- 

През 1986 година

През пролетта на 1955 годи
на няколко селскостопански за
вода от републиката изпратиха 
специалисти в Босилеградска 
община, като им възложиха да 
изучат условията за производст
во на фураж за добитъка. Целта 
на акцията бе многозначна: да се 
подобри качеството на тревите, 
да се повиши сенодобивът и една 
част от площите да се защитят 
от ерозия. От изкуствени треви 
тогава в Босилеградско се зас
яваха звездан, ежевица, червена 
детелина, еспарзета и някои дру
ги. Тревите, каквито са лупина- 
та, белият и жълт мелулотус, се 
ползваха за така нареченото зе
лено натрояване на площите. От 
едни изкуствени треви на хектар 
се получаваха от 4000 до 6500 кг 
сено.

при
шест пълни години и някол
ко дни... На училище, на учи- дини. 
лище искам да ида - постоян- Председателството

СФРЮ я удостоява с Орден
на

но плачех и молех родите- 
литс си. Майка ми скланяше, на труда със сребърен венец 
а татко смяташе, че съм още за изключителни трудови ус- 
малка и трябва да почакам 
още една година. След ня
колко дни на молби, плач и
ругатни и татко ми се съгла
си. В нашата махала Горни 
Зли дол още не беше дошъл 
учител и децата вече учеха в 
долнозлидолското училище. 
Една сутрин майка ми ме 
премени и татко ме поведе на 
училище. Ето го - пред нас се 
белна училището. Сърцето 
ми тупти от радост. Татко ме 
попита мога ли сега сама да 
отида до училището, че той 
имал някаква своя работа. 
Съгласих се с голяма радост 
и - ето ме в училищния двор. 
Но нямаше нито ученици, 
нито учител. Постоях малко 
в двора и какво да правя - 
тръгнах си у дома.

Снимката е заснета през октомври 1963 година и на нея е 
местността Горни рамни дел (над Босилеград). Тази плодородна 
земя бе обречена на пропаст, понеже ерозията все още вземаше 

данъка сиВремената се мениха. Днес 
животновъдството в общината е 
в упадък, а изкуствените ливади 
са все по-малко. Предприемат се 
обаче мерики животновъдство
то отново да има важна роля в 
развитието на общината. В Про
грамата за развитие на Босиле
градска община до края на 2005 
година този отрасъл е една от 
основните й развойни перспек
тиви. Очаква се да се използват 
природните потенциали, понеже 
от 57 128 хектара, на които се 
разпространява общината дори 
32 580 ха са подходящи за произ
водство на фураж и за отглеж
дане на добитък.

Доколкото се осъществят 
идеите на плановиците, още сега 
трябва да се обмисля за организ
ирано производство на фураж. 
Изкуствените ливади са най- 
подходящият начин за производ
ство на качествена и евтина хра
на за добитъка.

Борка Йовева-Бецич

пехи. В Ниш се омъжва за 
колега-икономист, 
им следва електроника, а дъ
щерята им - икономика. И 
двамата са отлични студен-

Синът

- Момиченце, не се връ
щай, ела при нас - повика ме 
приятен женски глас. ти.

Борка Йовева-Бецич сТова беше моята първа
Винка Константи- нескрита тревога говори за 

родния си край. Босилеград
ска община е една от най- 

След известно време и в бедните в Сърбия. Като на 
Горни Зли дол се откри учи- опитен икономист са й из- 
лище. Тук учителка ми беше вестни предпоставките за ус- 
Леонка Тошева. До четвър- корено развитие 
ти клас в родното N01 село ме налите общини: 
учиха още учителите Доси- електрификация, 
тей Спасов и Димитър от 
Любата.

учителка
нова.

на изоста- 
пътища, 

капитало
вложения в земеделието и 
животновъдството, рацион
ално използване на подзем-

През 1973 година същата местност беше засята с изкуствени треви
С. Евтимов

БОЖКО БОЖИЛОВ ОТ ГОРНА ЛИСИНА:

„Аз съм най-тежкият човек 

в Босилеградско!”

- След четвърти клас за
почнаха проблемите - раз- ните и надземните природни 

Борка Йо- богатства, перспективниказва по-нататък 
вева-Бецич. - Трябваше да 
продължа образованието си 
в прогимназията в Босиле
град на 3-4 часа път и да бъда 
на квартира. Обаче, моите ствени обстоятелства много

промишлени цехове плюс 
образовни и амбициозни
кадри...

- Поради различни обще-“Съссвоите 145 килограма аз си ръка повдига 100 кг като на 
съм човек с най-голяма тежест в шега.
Босилеградска община. Ако все 
пак някой има толкова или поне и с облеклото. Съпругата му 
един грам повече, нека се обади, Светла казва, че не винаги може 
аз ще черпя”, казва Божко Бо- да му намери костюми, но няма 
жилов от Горна Лисина, откуп- трудности с ризи, пуловери, бе- 
вач на босилеградски “Напре- льо. “Набит съм, все мускул до 
дък ’ в селото си. мускул, нямам нищо излишно”,

Човекът с най-голямото тег- казва Божилов и добавя, че в се
ло в общината е роден преди 39 лото му само още двама 
години. Висок е 185 цм. Казва, че “тежката категория”, 
тежината изобщо не му пречи - един е татко му Станиша със 118 
всичко работи нормално. Често кг.

Този мъжага няма проблеми съученици не продължиха закъсня създаването на та- 
образованието си, останаха кива предпоставки в Босиле
ка село. Останах и аз, а ро- градска община. Вълната на 
дителите ми обещаха на изселването обезлюди боси- 
следващата година да се за- леградските села. Босиле- 
пиша в прогимназията. Така град вече е пренаселено 

след едногодишна градче. След едно-две десе- 
“ваканция” тръгнах на учи- тилетия родният ми Зли дол

ще остане без хора. Ще ос
танат само спомените за не
го - с дълбока въздишка каз
ва Борка Йовева-Бецич.

Стоян Станков

и стана:
Бошко Божилов със сина си 

Дарко

дружество на дебелите, или е 
друго название, все едно е как ще 
го наречем. Важно е хората да не 
са по-леки от 130 килограма”, из
тъква Божилов.

са от 
от които лище в Босилеград.

От 1960 до 1964 година 
Борка завършва средното 
икономическо училище в 
Босилеград, а от 1964 до 1968

‘Трябва да обмислим идеята 
и по 20 км дневно. Подчертава, и в общината да формираме дру- 
че за разлика от други с едната жество на хора с голямо тегло,

върви пеша, понякога изминава

В. Б.

О 16 МАЙ 1997 г.



I МЛАДИ ТАЛАНТИ
СЛАВИЦА СИМЕОНОВА |

ЩАСТИЕТОСЙ“ 

НАМЕРИХ В „ГОША”

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е ПРЕЧКА В 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Уважаеми г-н редактор, татъшното си образование и по-късно не можели
Живея във вътрешността на страната и поради да работят като ония, които са учили на сръбски 

професионални и семейни задължения през из- език. Това изобщо не е точно. Ние трябва да се 
теклите десетилетия нямах възможност редовно гордеем, че имаме хора, които са учили всичко на 
да чета изданията на издателство “Братство”. Се- български, дори и в България, а днес са доктори 
га съм пенсионер, имам много повече време за на науките, висшисти на отговорни постове, авто- 
това, пък и носталгията за родния край ме “кара” ритетни специалисти в много области. Това тря- 
да ги очакваме голямо нетърпение и да ги прочета бва да знаят ония родители, които не са учили 
от първата до последната страница. Във вестник полувисши училища и факултети. Те се боят от 
Братство ми харесват много статии, имате до- историята на сръбско-българските отношения и с 

бри сътрудници. нея сплашват и децата си.
В това писмо искам да изкажа мнението си по От статиите във вашия вестник разбрах, че в 

въпроси, които ме дразнят. На мен са ми ясни димитровградските училища българският език се 
много неща от нашата история, защото съм сви- изучава само два часа седмично. Такива решения 
дител на някои от тях. Нашата история помни и имат негативни последици за нашия народ. Такива 
турците, и потурнаците, и еничарите. Между тях е решения дават материал на разни “защитници” да 
имало и българи, и сърби. Много пъти християн- тълкуват нашето положение, 
ското население е имало повече проблеми от по
турнаците и еничарите, отколкото от турците.

Става дума за ония хора, които пред журнал
иста от телевизията държат листче и много труд
но прочитат написаните на него няколко изре
чения. А това

Да завършиш факултет на 
двадесет и две години със средна 
оценка над девет и да си наме
риш работа само за няколко ме
сеца, в днешно време не е никак 
лесно. За Славица Симеонова

нататъшно учене, предприятие
то ни финансира всичко, насър
чава ни към усъвършенстване и 
този факт особено ме радва, за
щото мечтата ми и беше да се

обаче това стана съвсем лесно н [вТсокТсреднаоц^каГ ” Т°ВВ 
естествено. Тя завършва Иконо- Р Д °ЧенкаГ
мическия факултет в Ниш * Производственияти по-_ - процес
стъпва на работа в югославския включен ли е в определена ком- 
промишлен гигант “Гоша” - 
Смедеревска паланка, където е 
стажантка

пютърна мрежа?в
_Т1т. ' Да’ и това се извършва от

< ю шест месеца и в машиностроителните инжене 
момента е на високо ценено ра- ри, за които същ™"™- 
ботно място и пред записване на рен” конкурс и всички проявя- 
следдипломни студии - отново в ващи интерес млади инженери
шп° ГГеСКИЯ фа0КуЛТет' Сла- могат ^сно да си намерят ра" 
вица е дъщеря на Врона и Сте- бота, а и нещо повече... 
ван от Рибарци и има по-малка 
сестра студентка в Учителския 
факултет във Враня.

* Говори се, че в днешно вре- 
особено трудно да се намери 

работа. На теб трудно ли беше 
да влезеш в „Гоша”?

- Обадих се на обява за кон
курс, публикувана във вестника 
“В. новости” 
в се кого
десет кандидати, които бяха под
ложени на специален тест, на 
който аз имах най-добри резул
тати
сто точки. След това беше лесно.
Когато си имаш връзка, имаш си 
и “връзка”.

Петър Колев 
Белград

Искам да науча 
български езикне са неграмотни или полуграмотни 

хора. Това е “снимката” на положението на май
чиния ни език, на нашата култура. За останалите Уважаеми г-н Димитров, 
области и да не говорим. За съжаление все още Получих пратката с изданията на издателство 
мнозина от тях се питат дали да се изучава и с “Братство” и много Ви благодаря за голямото вни- 
колко часа да се изучава майчиният ни език. мание, с което ме удостоихте. Приятно съм

Кои всъщност си задават този въпрос? Първи изненадан от факта, че Вашето издателство 
са политиците, втори са директорите и учителите, издава такива хубави и съдържателни списания и 
трети са родителите и четвърти - учениците. Спо- вестник. Затова реших да се абонирам за всички 
ред мен съдбата ни е в ръцете на първите и вто- Ваши издания - “Братство”, “Мост” и “Другарче”, 
рите,те ще бъдат виновни за нашата съдба. Искам 
да кажа, че нещата няма да са както някога. Но-

ме е

и след разговора с 
от нас, комисията избра

Имам голямо желание да науча български
език и съм уверен, че изданията на издателство 

вите отношения между България и Югославия из- “Братство” ще ми помогнат да осъществя това 
искват да бъдем истински мост на приятелството 
между двете страни. Що се касае за вторите и 
третите, мнозина от тях слушат новата пропа
ганда, че нашите деца уж имали трудности в по-на-

спечелих максималните
свое намерение.

С уважение и благодарност, 
Милан Банич 

34313 Наталинци
* Харесва ли ти новата ра

бота, новата среда?
- Малко

Славица Симеонова ДИМИТРОВГРАД

„Какво знаеш за 

движението

е да кажа, че това е 
професията от мечтите ми. Мис- * В кой смисъл?

Направих много голямаля, че точно така съм си пред
ставяла работното място. Бях Реклама на предприятието, но 
отлична математичка и ми беше това е самата истина. Перспек

тивата за младите тук е фантас
тична. Всеки високо образован 
(младеж или девойка) освен за-

лесно да овладея програмиране
то и работата с компютрите из
общо. Тук всичко е свързано с 
компютрите и аз вече много до
бре се справям с всичко, свър
зано с тях. Особено съм доволна 
от ръководителката ми Милена 
Вуличевич. Тя ме научи всичко, 
свързано с практиката, а аз до
бре знаех теорията. Ентусиаз
мът ми е много голям, така че 
работата ми доставя огромно 
удоволствие.

В събота на 10 май т. г. в Димитровград се 
състоя 28 окръжен преглед на основните училища 
под название “Какво знаеш за движението”. Уче
ниците се състезаваха в три дисциплини: реша
ване на съобщителни тестове, каране на полигон 
и практическо поведение на младите по време на 
движението в града.

Димитровградското основно училище “Моша 
Пияде” представяха осем ученика, които показаха 
най-добри знания на общинското състезание, със
тояло се на 26 април т. г.

След проведените състезания най-добри ре
зултати отбелязаха учениците от Пирот, които 
спечелиха общо 1648 точки. Второ място заеха 
учениците от Бабушница с 1644 точки, трето мяс
то - учениците от Бела паланка с 1489 точки и 
четвърто - димитровградските деца с общо 1419 
точки.

плата получава възможност за 
записване на III степен - след
дипломни квалификации, квар
тира, или заплащане на жилищ
ния наем до получване на жи
лище, възможност да се пътува 
и в чужбина в нашите пунктове 
там - на практическо усъвърше
нстване, а и с валутни заплати.

Бабушница Душан Петкович и Милян Потич в 
индивидуалната конкуренция се проявиха като 
най-добри познавачи на правилата за движение, 
като се класираха за републиканско състезание, 
което ще се проведе на 16 и 17 май т. г. в град 
Пожаревац.

Скромни награди за най-добрите състезатели 
осигуриха главните спонсори на прегледа 
“АМСС”, “АМД” от Пирот и предприятието “ТИ- 
ГАР” от Пирот.

Манифестацията беше организ!грана твърде 
успешно.

* Всяка беседа е и някакаво 
знание. Заради читателите и 
младите висшисти ми се иска да 
узная в кои страни може да се 
пътува, т. е. работи?

* Стана ли „Гоша” член на 
голямото семейство на притежа
телите на сертификат за качест
во, нарачен ИСО 9000?

- Да, от септември миналата 
година се включихме в светов
ната система по качество, по-

- В Монголия, Перу, Казан, 
Бангладеж, Ирак, Иран, Китай... 

* Колко голяма е “Гоша”? Петокласниците от Пирот Тияна Миялкович 
и Зоран Петрович, както и осмокласниците от Б. Д.- От общия брой работещи, 

точно казано, производственият който е над 8000> 2000 са с виеше 
процес и продукцията ни са по образованИе, а около 500 души 
световно признати стандарти. с;1 н;! следдипломни студии 
Аз, разбира се, се включих в ис- * дали си толкова влюбена в 
тинското време и по най-подхо- ботата . сякаш блестиш, или и 
дящ начин. Всеки ден, пред края н оц(е нсщо? 
на работното време от моя ком- Чувства ли се и това? Не, не
нютър във форма на табели из- искам да ро тая Съществува, 
лизат всички показатели, свър- намерих го_ затова съм много 
зани с купувачи и продавачи, по- тлива 
неже аз съм отговорна за всички 
финансови операции.

ДИМИТРОВГРАД Акция по кръводаряване
път са дарили кръв, като са при- От документацията на Чер- 
добили правото да получат сре- веният кръст в Димитровград 
бърна значка на Червения кръ- става ясно, че между кръвода

рителите има лекари, шофьори, 
Както узнаваме от г-н Кос- служители, работници и т. н. 

тов, към края на май и през юни Този път ще споменем само ня- 
в Димитровград ще бъдат орга- кои от най-хуманните ни съ- 
низирани още няколко акции по граждани: Крум Величков, 
кърводаряване. Арсен Тодоров, Георги Петров,

Според думите на Костов Боян Давидков, Васил 
през май тази организация ще Величков, Видойко Петров, Ми- 
организира тържество, на което хаил Иванов и други, 
ще бъдат връчени похвални гра- В сравнение с броя на насе- 
мо ги на доброволните кръвода- лението, Димитровградска об- 
рители от нашата община, които щина има най-много кръводарн- 
са дарили кръв 5,10 и 25 пъти. тели и по този критерий заема 

По данни на Димитровград- първо място по хуманност в 
ската организация на Червения Югославия, 
кръст, човекът, който досега Благодарение на този факт, 
най-много е дарявал кръв и за от 1979 година в общината вече 
когото съвсем основателно мо- не се практивкува семейно кръ- 
жем да кажем, че е най-хуман- подаряване. Оттогава до днес 
ният димитровградчании, е Ге- нито един жител на общината, 
орги Николов. Той е бил 54 пъти комуто е била необходима кръв, 
кръводарител и е дарил над 16 не е зависел само от .кръвта на 
килограма “течност, която озна- членове от семейството му. 
чава живот” - както популярно 
се нарича кръвта.

В рамките на международна
та седмица на Червения кръст на 
6 май тази година в димитров
градската гимназия бе организи
рана акция по кръводаряване за 
ученици от IV клас. Това е вто
рата акция през тази учебна го
дина в гимназията, а трета в Ди
митровград от началото на годи
ната.

ст.

* Сега вече е излишен въп
росът ми за завръщането ти в 
Босилеград, а още по-малко, за
що не си потърсила работа в

* Работиш като счетоводи
тел или ръководител? Според думите на г-н Симеон 

Костов, секретар на Общинска
та организация на Червения 
кръст, акцията по кръводарява
не е била напълно успешна, тъй 
като са се отзовали 27 кръвода
рители.

Неколцина ученици за пети

- Когато извършвам компен- него? 
сационни работи вън от пред
приятието, отивам с кола, слу
жебен печат и депонован под-

- Не съществува такава цена, 
нито пък човек, който в момента 
може да направи чудо и ме из

пие, сякаш съм много важна, тръгне озтук... Нали казах, щас- 
обаче е твърде рано за високите т1исто си намерих в “Гоша”. 
постове. Аз се подготвям за по- м станойович

Двудневна екскурзия по Западна Сърбия
сетиха Топола и Оплснац, черквата “Св. Георги”, 
мавзолея на династията Караджорджевич и други 
знаменитости в града и околността. След това 

Буковичка баня и Лозница, Тършич, 
място на Вук Караджич, и манастира

м. я.

Към края на миналия месец (на 28 и 29 април) 
учениците от III и IV клас в босилеградската гим
назия проведоха двудневна туристическо-образо-

на която посетиха посетиха 
родното 
“Жича”.

вателна екскурзия, в рамките 
човечето исторически и 'туристически места в за
падната част на Сърбия. Между другото босиле- 
градските третокласници и четвъртокласници по-

Б. Д.
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Десанка МАКСИМОВИЧВ БОСИЛЕГРАД ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

ПЪРВАТА СРЕЩА С ЖИВ ПОЕТ КЪМ БЪЛГАРИТЕ
ДОЙДЕТЕ вий, дойдеШ ний Ори нас -
[Ги, }ини сякаш ще се върне ош далечен сняф
загубен брат, когоиш смятахме
убит на бойното Гюле;
шоГава като че оШ мрачината
на/иню ще възкръсне
сран Прекрасен слънчев свяш.
Дойдеше, Праша, вий При нас!

Пламенната мощ на люПовиш 
запрашихме там нейде Сува плашиш 
и със сър чаши си довлякохме Родойш ни Авили, 
забравихме горчивини и разири,

братството с Пръч каиш вълшебна 
докоснахме ний иялаша земя.
Дойдеше и ще видшйе, че не е вярно 
това, косиш шушнеха иремъдри гоейода:
По зло и По добро сме ний едни и същи, 
една и а,ща мъка в Песните ни се шии, 
овчарите са езици, и кавалите,
Планинскаша разйенени вода 
и хляба и солиш.
Дойдеше в земята мъча шии, 
земята на Певците сръбски!
Момите наши на хоро ви канят, 
на Песни и седейки ви зоват; 
дойдеше ни на гости, братя, вкуйом 
тъй както някога Преди столетия 
дойдохме на Балкана ний.
Дойдеше в горите богомилски!
И нишите бащи желаеха да са орачи, 
по трябваше да гинат в бой.
С тънеше вт>рху пивата на сръбския селяк - 
и шя е както българската нива, 
удавена във крг>в.
И ние се наричаме балканци, 
и ние сме земя на мрак и на Псувни, 
на кални Пътища, на биволски кола, 
земя на бунта и цървулите.
Дойдеше в сръбската измъчена земя!
Дойдете. И с любов сдружени 
ще скъ»саме бодливия граничен тел, 
ще разрушим това, което ни разделя, 
и всичко между нас ще бп*де общо 
Подобно мисли, що кръжат навред,
Подобно Пролетния Полски дъх.
Подобно ветрове, които волно веят.
Подобно волни Пшшш и реки.

Центъра за култура). За учениците бе устроено 
циал но дневно представление, зищото много от тях еже
дневно пътуваха от селата до града и не можеха да 
останат за вечерната програма. Освен това тя бе пред
назначена за гражданите и присъствието на ученици не 
бе позволено. Въпреки топа, мнозина граждани дойдоха 
да гледат и дневното представление.

Първата най-голяма атракция на програмата 
народната певица Порти ПИНДЖУРОВА сиадълне- 
листо на народната песен “ОМИЛЕ МИ.Я1 ОДО . Г ьЙ 

по съдържание песента е нашенска, още с първите 
думи, с пронувствсния си глас, който легна на сърцето 
на всеки от слушателите, Г. Пинджурова успя да оча
рова публиката. Всички жадно поглъщаха и думите, и 
чувствата на песента:

спс-ПРЕЗ 1947 год. едни ансамбъл на Радио София гос
тува в Босилеград. С него бе и поетът Димитър Паи- 
телеев, за когото малцина от нас - средношколците в 
босил е градската гимназия, бяха чули или прочели не
що. С пристигането на ансамбъла, новината, че с него е 
и един поет, се разнесе светкавично из гимназията. Това 
представляваше рядко и значително събитие, защото 
след смъртта на Емануил Попдимитров (1943), в Бо
силеград не бе идвал известен писател, та учащата се 
младеж знаеше само от книгите за писатели и поети, 
като си ги представяваше като величия със свръхест
ествени даровяния, недостъпни за обикновените чита
тели.

беше
С1>с

като

на
Щом узнахме, че пристигналият ПОЕТ се казва Ди

митър Пантелеев, започна ровене в гимназиалната и в 
градската библиотека и трескаво търсене на негови 
книги. В същото време “тарикатите“ започнаха да раз
казват и да украсяват онова, което по някакъв начин 
бяха научили за него.

Групи любопитни средношколци започнаха да оби
калят около ансамбъла, за да видят как изглежда един 
жив поет. Нашата група нямаше късмет да види ПО
ЕТА между членовете на ансамбъла. Бил тук, но из
лязъл някъде... Видели го, че е сам. Тръгнахме и ние 
към Разсадника. Когато го съзряхме, изпитателно го 
огледахме, позабавихме крачките си. Видяхме, че пред 
нас върви висок и строен мъж - крачките му бавни, а 
стъпките - сигурни. Върви полека, като човек, който се 
разхожда и разглежда околностите на малкото градче, 
сгушено в пазвите на Рнсовица и Рамнидел.

Първото ни впечатление беше, че ПОЕТЪТ има 
продълговато лице, големи очи и съсредоточен в да
лечината поглед, черни вежди; носи каскет, върху ед
иния от реверите му блести някаква значка.

Тъй като ПОЕТЪТ често спира, разглеждайки Кре- 
миково. Белут, Изворщица, Рамнидел, Рисовица, ние 
отминахме далече пред него и се отклонихме от шосето, 
като кривнахме по пътеката към някаква малка пос
тройка. От тази позиция имахме възможност по-вни
мателно да разгледаме и да разберем как изглежда един 
ПОЕТ на живо.

Омиле ми Я1одо, омиле ми Ягодиис, 
омилс ми, комишйско девойче.
Илаво беше, Ягода, Плава беше, Ягодиис, 
Плава беше, мене мила беше.
Ама ми ги, Ягода, ама ми ги Ягодиис, 
ама ми ги други Преашеше...
В днешно време, след една такава атракция на на

родна певица, каквато бе Пинджурова, почти е немис
лим някакъв успех на един поете негови стихотворения. 
Обаче стана така, като че ли след изпълнението на 
певицата ПОЕТЪТ дръпна някаква невидима завеса и 
на сцената излезе той, като 1гьлен господар на общото 
настроение, посрещнат от учениците с ръкопляскане. 
ПОЕТЪТ застана някъде по средата на трибуната, ог
леда публиката, респектирайки я с проницателния си 
поглед п с чародейната муза на изкуството. Започна да 
рецитира свои стихотворения. В ръцете си държи книга, 
но не поглежда в нея, защото стиховете са “записани” в 
главата му и прииждат както бистрите води на планин
ски извори. Гласът му е непосредствен и пленяващ, 
думите ясни, чувствата пленяват сърцата, произнесе
ните стихове са убедителни. Има нещо завладяващо и 
очарователно както в думите на поета, така и в начина, 
по който ги изговаря. Наоколо не се чува никакъв глас, 
ни шум, ни шепот. Само гласът на ПОЕТА, който го
вори с публиката чрез стиховете си. Краят на всяко

Поетът ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ с роден в София през 1901 г. Завръшва 
гимназия в родния си град. За да се школува, работи като продавач на вестници, 
касиер на ресторант, секретар-библиотекар в Народния театър в София. По- 
късно става ръководител на библиотеката на Народното събрание, драматург на 
Софийската народна опера, секретар на Съюза на българските писатели...

Със стихотворения се явява през 1918 г. През 1923 год. съвместно с А. Далчев 
и Г. Караиванов издават стихосбирка със заглавие „Мост”, с която представят 
нова насока в българската поезия. Негови любими поетични форми са баладата, 
сонетът и късото лирическо стихотворение. Автор е на множество книги поезия 
и пътеписи, сред които: „Стрелец”, „Дървар”, „Косачът се връща от коситба”, 
„Есенен грозд”, „Жива пепел”, „Най-хубавият празник”, „Сонети за едно утро и 
един залез” и др. и на много книги за юноши и деца.

Д. Пантелеев е един от най-добрите и най-плодовити преводачи на поезия от 
славянските езици, между които и от сръбски.

Дойдеше. И ще ни се стори, 
че нашата земя расте, 
че шя се удвоява, 
че По-дълбоко става 
над родината синьото небе, 
че нещо светло се твори.
И в радостта ще ни се стори, 
че ненадейно През нощта 
са се родили още седем 
милиона славяни!

Той като че ли долови нашето любопитство, и с 
често спиране ни позволи да го разгледаме от главата 
до петите. По ръст малко прилича на нашия препо
давател по литература, но е значително по-строен, с 
вдигната глава и буден поглед. Лицето му е продъл
говато, малко мършаво, с изпъкнали скули, с прав нос. 
Облечен е в нов градски костюм. Палтото е по модата 
- малко дълга кройка, с широки и остри ревери. Из
искан, горд и честолюбив човек, който по нещо прилича 
на нашите гимназиални учители, а всъщност много се 
отличава от тях: притежава нещо недоловимо за нашето 
съзнание, което повече усещаме и налучкваме, отколк- 
ото разбираме. Та нали е ПОЕТ, може ли да се сравнява 
с преподавателите ни, а още по-малко с другите хора!

Първата ни истинска, вълнуваща среща с ПОЕТА 
се състоя малко по-късно - когато той участва в про
грамата на ансамбъла, която се изпълняваше на откри
та сцена, построена набързо от дъски пред сградата на 
старото основно училище (където сега е сградата на

стихотворение е възнаграден с бурни аплодисменти, да
рени от сърце, както и поетът от сърце рецитира сти
ховете си. Никой не следи колко стихотворения е изре- 
цитирал поетът, а очаква с нетърпение ново. Една от 
магиите на ПОЕТА е тази, че той не рецитира, а говори 
с публиката в стихове и с това още повече пленява. Не 
помня колко продължи това, но след като изрече пос
ледните стихове от едно лирично стихотворение, поне
же аплодисментите дълго не стихват, ПОЕТЪТ попита:

- Искате ли още?
Отговорът бе громко ръ
И в продължението на “рецитала” поетът Панте

леев не отвори книгата със стихотворения. Слушаме го 
онемели, възхитени от поезията му и омаяни от неве
роятното за нас чудо - да носи “записани” в главата си 
толкова стихотворения! И се убеждаваме, че пред нас 
не е обикновен, простосмъртен човек, а ПОЕТ, който 
се е издигнал много по-високо от хората и техните спо
собности.

Превел от сръбски: ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ

Едва на края Пантелеев отвори книгата и прочете 
стихотворение от сръбската поетеса Десанка Макси
мовци, негов превод на български език. Колкото раз
брах Д. Максимовци била написала стихотворение под 
заглавие “КЪМ БЪЛГАРИТЕ”, което той превел.

От тази първа среща с един истински ПОЕТ. у не
говите слушатели, по-късно и почитатели на поезията, 
ученици, които изучаваме литература, учим сти
хотворения наизуст, остана незаличим спомен. Бяхме 
възхитени и духовно толкова обогатени, като че ли 
наведнъж обхванахме и прегърнахме света на неговата 
поезия.

копляскане.

Миле ПРИСОЙСКИ

В КОНФЕРЕНЦИЯ „СВОБОДА"

Инициатива за 
фолклорно дружество

ПО ПОВОД МЕЖДУНА
РОДНАТА СЕДМИЦА НА 
ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ

Подаръци 

за бебета

МЛАДИ АРТИСТИ ОТ ВЛАДИЧИН ХАН СЕ ПРЕДСТАВИХА В 
БОСИЛЕГРАД

Честитка за „Честитамо”
На 8 май т.г. в голямата зала на Културния център в Босилеград се 

представи Младежкият драматичен театър “Ателье 84” от Владичин хан. 
Младите артисти-дебютанти се представиха с пиесата “Честитамо”, в 
постановка на Бранислав Маркович, която преди 120 години е написал Коста 
Трифкович.

Артистите Милан Спасич (Стева), Милица Стаменкович (Мара), Милан 
Стойкович (Спира), Мария Ангеловска (Софка), Емилия Кондич (Йоаким 
Сапун) с талант и с умение успешно компенсираха и подобриха еднообраз
ната сценография. Зрителите ги възнаградиха с дълготрайни и бурни апло
дисменти.

Организаторите на това културно събитие (Културният център в Босиле
град) сърдечно поздравиха постановчика Маркович, който е известен на 
босилеградските почитатели на театралното изкуство. Миналата година той 
постави на същата сцена драмата “Хамелеони”, с която артистите от босил е- 
градския Културен център участваха и на Междуокръжния преглед на са
модейните театри в Лебане.

Група работници от димитровградската конфекция 
“Свобода’ неотдавна подеха инициатива в рамките на 
предприятието да се сформира фолклорно-музикално 
дружество, стрелчески клуб и драматична секция.

Преди десетина години в “Свобода” е съществувал 
фолклорно-музикален ансамбъл, обаче поради редица 
неблагоприятни обстоятелства е прекъснал работата

Според предварителните планове, дружеството, 
клубът и секцията би трябвало да се образуват до сре
дата на май тази година.

Както узнаваме, идеята на групата ентусиасти е 
приветствал и генералният директор на “Свобода” г-н 
Арсен Тодоров.

Общинската организация на 
Червения кръст от Димитров
град по повод Международната 
седмица на Червения кръст (от 8 
до 15 май) дари скромни пода
ръци на новородените деца в пи- 
ротска болница - по-точно на 
майките им димитровградчанки, 
които в момента пребивават в 
тази болница.

си.

Б. Д. Б.Д.
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БЕСЕДА С ХУДОЖНИКА СЛОБОДАН СОТИРОВ
ДА СИ ПРИПОМНИМ

„Димитровградска 
околия няма неграмотни”

вод да побеседваме с художника.
• Господин Сотиров, това е вече втора Ваша 

изложба в Димитровград за последните две го
дини. Може ли подбудата за това да се окачестви 
като желание за по-често общуване с почитете 

изобразителното изкуство в града или пък 
е едни вид носталгия към родния край?

- И двете! Аз съм 
кажа на

митровградските художници в София през 
налата година бе раздвижена сериозна инициа
тива да се създаде Сдружение на художници от 
Димитровград, завършили художествени акаде- 

Белград, София, Прищина и другаде, които 
сега живяет и творят навред из страната. Защо се 
отлага това и се допусна дори художниците-лю- 
бители да ви изпреварят?

- Да, това е един твърде сериозен въпрос за 
дискусия. Много неща тук по отношение на ху
дожниците са за дискусия. Аз никога официално 
не съм казвал, но сега ще кажа: преди 10-15 години 
трябваше да стане промоция 
фия, първата, която 
роврадски художник. Не можеха да се намерят 
възможности - кой знае поради какви причини. 
Промоцията направихме в Белград в Централния 
клуб на журналистите на Югославия 
дипломати, министри... А тука не можаха(?!).

Тази изложба в София също не получи подкре
пата на местната власт - поне такава каквато зас
лужава. Вероятно това положение ще се промени, 
но че тук изложбата не стана - това е срамота. 
Сега ми казаха, че се готви монография на всички 
художници от Царибродско, а след това - изложба. 
Това не е в ред. Изложбата си е едно, моногра
фията си е друго. Аз съм художник професионал
ист и имам много картини, но много от худож
ниците нямат възможност да оставят картините 
си в някакво депо или склад, за да може някой 
някога си да се сети да направи изложба. Това не 
става така. Да е станало това някъде във вът
решността, всички картини биха били взети назад 
от художниците, защото никой не би оставил сво
ите картини да стоят една година някъде си за 
някаква изложба, за която не се знае дали ще 
стане и как ще стане.

• След като се сформира Сдружение, има ли 
изгледи ежегодно да се организират общохудо- 
жествени изложби на художници от Димитров
градския художествен кръг?

- Сега тук един въпрос е много интересен: дали 
ще се организираха първо тая изложба, която бе
ше в София, или една изложба на художници от 
Димитровградско, които всеки момент могат да 
направят изложба. Всички ние сме за това еже
годно да се правят изложби, които могат да се 
покажат и в Пирот, а и по-нататък. И това ве
роятно ще стане преди да се организира излож
бата, станала в София. Защо това е така, нека се 
запитат тия, които трябваше да я направят.

• Накрая, сигурно сте запознати, че предстои 
реконструкция, респективно възобновяване на 
димитровградската черква “Рожденство Богоро
дично”. Могат ли художниците да дадат свой при
нос чрез една продажба (аукция) на картини, с 
чиито средства да се подпомогне това забележи
телно културно-историческо начинание в града?

- Да, това е съвсем нормална идея. През пос
ледната война аз съм дал не по-малко от 15-20 
картини за различни такива начинания. Защо и 
тук да не се направи? Само чс това не зависи от 
художниците. Те ще дадат картини, но зависи от 
онези, които трябва да ги купят. Ако се направи 
такава пропаганда, че предприятия и частни лица, 
искащи да подпомогнат акцията, да си вземат кар
тина като възнаграждение, тогава има смисъл и 
ще има ефект. А акб се направи продажна 
изложба, а тези, които арябва да ги купят, не купят 
тези картини, тогава няМа нищо да стане, защото

картини черква не се поправя. Но като идея 
интересно и може и трябва да станс!

Разговора води: Стофан Николов

по-ми-
_- беше заявил През 1954 година Боголюб ПРОКИЧ, Прос

ветен съветник ом Министерството на Просветата. Про- 
кич беше чест гост на гимназията и основните училища в 
Димитровградска околия. Неговото Посещение беше не само 
служебно. Гои имаше много Познати и лични Приятели сред 
Просветните работници в Димитровград.

КАКВО БЕ НАПИСАЛ 
ТОГАВА ПРОКИЧ ЗА 
НАШАТА ПРОСВЕТА
“Мрежата на общообразо

вателните училища е твърде 
развита: 25 първоначални, 6 
шестогодишни, 8 осемгодиш
ни училища и една пълна гим
назия. Съществуват и други 
училища и институции: едно 
девическо домакинско учили- цията в употребата беше бъл-

по-

мии в

лите на учениците от това време 
(1954) ще си припомнят за сво
ята активност и резултатите в 
областта на просветата и кул
турата.

ПРОСВЕТА НА РОДЕН 
ЕЗИК

заинтересован много да по- 
нашите хора какво работя, защото няко

му трябва да покажеш онова, което твориш Пуб
ликата в Белград вече знае моите картини, но тоя 
цикъл, тези картини, не са излагани в Белград. 
Имах желание димитровградчани да ги видят пър- 
ви, а носталгия си имаме всички

• Вие като един от основоположниците и съз
дателите на царибродската изобразителна школа 
често наричана и димитровградски художествен 
кръг, как оценявате развитието на изобразител
ното изкуство в нашата среда?

- Не зная какви успехи има, 
художници - това зная. Афирмацията на това мно
жество вече формирани и школувани художници 
не зависи само от тях. Сегашните условия не само 
в Димитровград, но и в Югославия изобщо не да
ват възможности на занимаващите се сега с из
куство генерации да направят някои по-интересни 
прояви. Вероятно край границата това още по
вече се чувства. Мисля, че Димитровград е един от 
градовете, където процентно има най-много ху

на моята моногра- 
е печатана за един димит-

По времето, за което си 
припомням, във всички учили-

ние.
с участие на ща в околията и в администра-

но че има много

Ученици - членове на театъра „Хр.Ботев“ в Димитровград (1958)

гарският език. В началото из
тъкнахме колко развита е би
ла училищната мрежа.

Ето още някои факти, кои-

ще, едно училище за ученици в 
стопанството и една забавач
ница.

Просветната политика в
тази околия се вижда и от дру- то говорят за този период в 
ги успехи, постигнати в народ- Димитровградска околия, 
ната просвета. Около 40 чи
талища, голям брой курсове за ят на учениците се увеличава с 
здравно просвещение, редица 25 на сто. В осмолетките и гим- 
културно-художествени дру- назията е имало 1440 ученика, 
жества, културни и спортни а между двете войни, в кралска 
прегледи и Други форми на Югославия, само 144 ученика и 
културно-просветен живот”, 5 до 6 студента. В периода, 
пише Боголюб Прокич.

МАЙЧИНИЯТ 
(БЪЛГАРСКИ)ЕЗИК 

НАЙ-ДОБРЕ ПОМАГА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 

МИСЛОВНИТЕ ФУНКЦИИ

От 1945 до 1954 година бро-

който посочваме (1954), броят 
на студентите е 136.

През петдесета година не
грамотността бе напълно лик
видирана. Димитровградска 
околия бе на първо място в 
борбата против неграмот- 

Прокич пише, че за разви- ността. От 1947 до 1949 година 
тие на писменото и устно изра- бяха ограмотени 1505 гражда

ни, 552 души завършиха висш 
майчиният език. “Като учат просветен курс. 
безброй сведения, термини, Театърът “Христо Ботев 
дефиниции, правила или зако- редовно работеше и същевре

менно създаваше любителски 
театри по селата. Такива има-

дожници по отношение на останалите градове в 
Югославия. Ако не се лъжа, те са около 30 школу
вани художници, които трябва да се използват. Но 

трябват средства и голямо разбирателство. 
Не казвам, че тук няма разбирателство, но дос-

зяване най-много допринася

затова

татъчно сигурно няма.
• Може ли да ни кажете нещо повече за ролята 

на Художествената галерия в Димитровград и 
оказва ли тя достатъчно своеобразно въздействие 

живописта в нашата среда?

ни, учениците повече се уп
ражняват да помогнат, а по- 
малко да развиват способнос- ше в Поганово, Изатовци и 
титс си да мислят. Занемарена Смиловци.

Киното работеше същовърху развитието на
- Мене ме радва, че ако си спомняте, аз пръв, 

благодарение на някои димитровградчани - д-р 
Никола Цветков, Сретен Игов и други мои прия
тели, допринесохме това помещение да се вземе

"ще СЛОБОДАН СОТИРОВ Е ОТКРИТА В ПИРОТ
е без подова настилка. Мисля, че галерията ще 
изиграе голяма роля. Малко са градовете, имащи 
такова помещение на такова място за галерия.
Ако властта в Димитровград разбере значението 
на една такава галерия, може да стане още много

е мисловната страна, която 
подготвя учениците не само редовно, като се поднови с но- 
простода повтарят наученото, ва апаратура. И според стати- 
а и да свързват градивото от етически данни от това време 

годишно в Димитровград са

самос 
е много

разни предмети и да използват
при разна работа, ходили на кино около 50 000 

Липсата на учебни помага- души. Младежи от селата са 
ходили и по 20 километра пе-

СЛЕД ДИМИТРОВГРАД ИЗЛОЖБАТА НА знания та си

ла, литература и учебници на 
майчин език занемарява мис- ша, за да гледат някой филм. 
ловните функции при учени- БИБЛИОТЕКАТА в Ди- 
цитс. Тези недостатъци могат митровград заедно с библио

теките по селата са имали 9220 
книги. Своя библиотека с 6000 
книги е имала и гимназията. В 
околията е имало общо 39 биб-

Голямо културно събитие
Изложбата откри Милена Пиколич, изкустао-

по интересна.^ ^ сформирано Сдружение на В понеделник, 12т. м. а Градската галерия па Пи- 
^ г ц гпяпя Кзк оценявате това рот бе открита художествена изложба па Слободиихудожници-любители вграда. Как^цегиватетова рог ^ ^ ^ ввдяха Л1о6„ ите ,|а из0.

културно явление и ”1,скИя сютовноиз- бразителното изкуство в Димитровград. Пред много-
да носи името на димитровградския ше{_ бройните посетители и почитатели на изкуството па

карикатурист и художник Методи Пе:тров? бройи^ ^ Мияема Николич, изкуствовед от Пи-
- Мисля, че Методи Петров заслужава много /^„орейки за изкуството на Сотиров, зв неговия 

но-голямо внимание и почит. Когазо ос открию т 1|ески път като художник и обществен работник, 
неговата изложба веднага след смъртта му, аз я ^ изтъкна, че Сотиров е един от вай-известните 
открих и тогава казах, че трябва да му се намери дожници „с сам0 в Поиишавието, по и в цялата 
една улица и мислех, че това ще стане, но до днес ана; сдии от ,[ай-виднитс художници, които е дал 
не се е осъществило. Не с проблем едно гакова димизповград, град на художници, кактотя каза.
дружество да носи неговото име, но мисля, че това Сотиров пе е неизвестен на любителите па изо-
ие е достатъчно А това, че има едно такова дру- бразителното изкуство в Пирот. Преди две години е 
жество това е положително и покрай художни- имал самостоятелна изложба, две поредни години е 
ВДте-погхЬесионалисти може да се постигнат и до- участвал в колективните изложби на художниците от
ГфГуспе^ Изкуството се пренася по традиция: Ь„рот. Затова при откриването на изложбата дойдоха

повече художници - толкова повече лю- 
• След общохудожествената

да се отс транят, ако учителите 
обърнат по-голямо внимание 
на проблема, казва Прокич и 
предлага на учителите да пре
веждат, да пишат скрипти и лиотеки и читалища, 
учебници, които да се литогра- Не трябва да забравим 
фират. какви кадри израснаха по това

Да не забравим п факта, че време: учители, научни работ- 
Прокич предлага това в пери- ници със званието доктори на 
ода, когато културно-просвет- науката, инженери, лекари..., 
ните връзки с маточната стра- които разнесоха славата на 

били напълно прекъснати. Димитровградско в страната. 
Изтъкваме застъпването л А

всстен

на

на един републикански прос
ветен съветник, за да се види 
каква е била помощта на Ре- времето си за празни ириказ- 
публиката в решаването на ки, че обучението на българ- 
просветните проблеми в Ди- ски език щяло да пречи на мла

дите в развитото им?

Нужно ли е сега да губик^Г

митровградска околия.
Просветните работници и Богдан Николов

В. Н.изложба на ди-

о16 МАЙ 1997 г.ШшеЯо



НАРОДНА ТРАДИЦИЯтомиш) през зимата са подсилвали огъня е ьс сухи 
кютуци. Старите нерндушпо разрешавали да се 
секат дебели дървета, п сраннепие със сегашното 
поголошю изсичаме на горите. Кютуците са се 
сушели около комина. В единия 'ьп»л на стаята 
или хижата е бил поетапен примитинеп креват, 
наречен лесар. подпрян с камъни, а по-късно хо- 

и се завивали с кожуси, 
им се

ПОЯТИТЕ Гергьовден в Радейна
На Гергьовден съм ходил още като дете в Славния. И един 

стаеното което най-добре помня, е / !ъсйо поле, през което минава 
хме и което ми се струваше голямо... едва го минавах пеша Затова 
радушно приех поканата от един прия тел да отида на I ергмжден в 
Радейна По пътя през Козарица ми направи впечатление групи 
младежи ученици в основното училище, които бяха тръгнали пеша 
за Радейна А настигнах и много други. На връх Козарица качих 

- желюшании, тръгнал при свой другар.

време на турското иго старите царпбрпд- 
'с/С- мини живеели в окрайннннте на днешното
градче, в падините, но хълмистите места, близо до 
извори, чешми и други водоизточници, за да поя т 
добитъка и да имат вода за битови нужди.

Дядо Кнрко от Белините разказвал на един 
мой приятел, че Пейчеви или Каменови живеели 
в Падина падина, където минава изл ят за Злбър- 
дие н Висок, йод самите лозя. Йотнни пък се на
станили в Разкръсйе и в Параснне, под паметника. 
След това слезли в Мутин луг или Богатицв и 
окончателно се заселили в Йотова махала.

Велини живеели на поетата в Попов дол и в 
края на миналото столетие слезли във Велина 
махала. И Каменови, и Пържонни живеели па 
поятите, а след това слизат и оформят махалите. 
Същият дядо Кирко разправял на събеседника ми, 
че през 70-те години на миналия век през Цари
брод минавало старото шосе, а река Гинеха била 
буйна, пълноводна, обраснала в шавар, а по бре
говете се извисявали големи разклонени върби. 
Растителността била буйна. В новата част на гра
да не е имало никакви постройки. Вероя тно про
карването на железопътната линия Ниш - София 
е било историческо събитие за градчето, зшцото 
тя е носела нов живот, общуване, пъзраждане. 
Строежът на линията започнал през 1885 г. и за
вършил през 1888 година. Първият влак спира на 
царнбродската гара през месец август същата го
дина.

рата спали на рогожа 
кълчищсии черги и козяци. Храната пък 
състояла от здраво месо, мляко, масло, извара, 
сирене, фасул, леща, качамак и друго. Хляба са 
пекли в огнището под пепелта и под връшиик.

По топа време е имало люти зими, с дебел сняг 
н навявания. Около поятите са се извисявали лист
ници и купи сено и през зимата поятите с окол
ността, с прегърбените от снега дървета изглеж
дали като идилична коледна картичка.

По гредите имало забити клинове, 
хората окачвали предимно дървените съдове като 

полицата са били

едно момче в кола та
Към един часа след пладне тръгнахме към манастира извън 

Пътят нататък беше просто задръстен от радеинчани и 
техни гости, всички тръгнали в една посока - 
Всяко семейство носеше печено агне, колач и, разбира се, ракия и 
иипо И бири. Там, на мястото, където е възобновена черквата или 
манастира, както го наричат някои хора... Някои радеинчани ми 

според което манастирът ‘ Свети 
. Затова и този на

селото. кои пеша, кои с кола

на които

разказаха, че има предание,
Кирик” над Смиловци всъщност е пренесен оттук 
това МЯСТО сс нарича със същото име. Манастирът е възобновен 
преди две години, благодарение на благородната и усърдна работа 
на всички радеинчани, особено по-младите, които живеят в на 
Димитровград. Предстои уреждане на вътрешността му, но и това 
ще стане. До манастира има кръст, около който в правоъгълник са 

камъни. Всяко семейство има “свой какгьк и 1ам слага
останало. Някои са се

ведра, черпаци, товарни, а па 
наредени захлупцп, дървени солници, паници, ру- 
катки, гърнета, поведжпрки, блюда и подобни. 
Ползвани са връчии и кюпове.

Ме е нужно да подчертавам, че пасищата и 
водите са били чисти. И сега изпитвам тръпки на 
вълнение, когато посещавам чешмите в Люля с 
дпе корита,обковани с ламарина и седно каменно, 
но разбито кори то. Както се научих, преди 
десет корита, но били изаадени и откарани в Лип- 
1ШСКО поле. Чешмата в Кариишор е останала без 
каменните корита и сега са направени две прис
пособения от азбест, и едно от широка канали
зационна тръба. Каменни те корита са извадени, за 
да си правят от тях хората точила. 'Гази пък в 
местността Язвине има най-много вода и през зи
мата може да кара цяла воденици. Чешмата в Пу- 
тумел до село Пискащия има 14 хубави корита, но 
водата от двата чучура тече лениво и селото през 
лятото е жадно. Местността до самата чешма е 
връх на природната красота. И най-даровитият 
художник или скулптор не би могъл да пресът- 
вори нюансите на флуидния жабурпяк в коритата 
или изящните извивки на дълголетните върби.

наредени 
донесеното за ядене - агнешкото и всичко 
сдружили и са направили цели маси от камъни

имало
и бетон.

\ ■ ш

както това е направила неповторимата природа.
А сега като тръгнем по ръба на очертаващата 

се планинска верига, ще посетим възстановените 
пояти в моето въображение според приказките на 
събеседниците ми.

Да започнем по ред, от Белините пояти. Те се 
намират на едно уютно място под Козарица, зас
лонено от ветрове, виелици и фъртуни. Мястото 
се казва Попов дол и има южно изложение. В дола 
има гора, овощни и зеленчукови градини, както и 
два извора, един от които понякога пресъхва. Сто
паните отглеждали около 200 овце в три пояти. 
Били са многолюдни, здрави и трудолюбиви хора. 
Освен 200 овце, отглеждали са кози. а магарето им 
е служило за пренасяне на товари. Основната ра
бота е вършела баба Вела. Първият мъж на баба 
Вела загинал от турците и тя останала с тримата 
си синове, но успявала да се справя с всички труд
ности.

След един час ми се струваше, че тук са се събрали всички 
радеинчани ог Димитровград - толкова много хора имаше. Но 
никой нищо не пипаше от яденето. Всички чакаха попа. Спомням 
си, че когато ходех в Славния, попът идваше с кон и дисаги. И сега 
попът дойде, но не с един, а с 55 коня - със “Стоядин" (и почти 
толкова дисаги).

След като отчете, пресече колача, поръси с босилек и светена 
водица децата и всички, които пожелаха, след като сложи по една 
плешка от всяко агне в “дисагите", попът си отиде. Тогава като че 
ли всички се поотпуснаха и започна обедът. Някои седнаха там. 
където са камъните, други - на сянка по прекрасната ливада, обрас
нала с хубава дребна дива детелина. Килим, който просто мами да 
седнеш. А има ли по-сладко нещо от агнешко на такава ливада, на 
хубаво пролетно слънце, с музика - дори и от касетофон! Пак си 
спомних Славиня и онова време. Хората ми се сториха почти 
същите като тогава - отпуснати, щастливи, свободно се кръстеха, 
канеха се един други с “опитай моето вино. вземи от агнето". А 
агнето... печено в селска фурна, поруменяло, че като му сипнеш и 
студено вино! Спомних си и това, че преди десетина години заради 
една такава “служба" от тогавашната партия бяха изключени де
сетина членове от Забърдието. Е, друго беше времето.

Но нека да не развалям прекрасното впечатление. Дано и други 
неща се възвърнат като Гергьовден. До следващия, довиждане.

Мога само да си въобразя с какви изблици на 
радост и възторг първенците на града и обик
новените хора са дочакали тоя вестител на про
грес и отваряне към света. С построяването на 
линията започва и разцветът на града, като се 
появяват и едни от най-хубавите сгради с архитек
турна стойност, с орнаменти и оригинален финес, 
каквито са Тукунското, Джаджиното и други.

Но аз малко се отплеснах към по-новото време 
в унеса си да изобразя наставането и заселването 
на градчето, а поятите поизоставих, сякаш се по
тулиха в инерцията на миналото.

А знаете ли, че по време на турското робство 
някои от стопаните на поятите са били ятаци на 
хайдутите! Колко е било развито хайдутството в 
тези краища не знам, но ми е познато, че хайдути 
нощували в поятите на доверените ятаци и идвали 
за храна. И в Царибродско хайдутите убивали 
жестоките турци, пресрещали ги с тежките то
вари и ги погубвали. Познати хайдути са били Пея 
хайдутин и Кьор Мада, който убил някакъв турски 
главатар и турците за отмъщение дали 400 декара 
бачевска земя на Градинье. Сега почти няма оце
ляла поята в зоната на Цариброд. Останали са 
само каменните части и може да се види какво е 
било разпределението. Овцете, козите и воловете 
са лежали в обора или кошарата, която е била 
ниска, за да е топло на животните. Някои пояти са 
били изцяло направени от камък, други над камен
ната част са били оплетени с пръти, измазани с кал 
и са били покрити със слама. Стопаните и много- 
бройната челяд са живеели в помещението, прис
троено до кошарата и покрито с керемиди. Обик
новено на средата на стаята е било огнището с 
провисналата и омаслена от пушека верига и чер
но бакърено котле като гарваново перо, в което 

варяло млякото, овченикът, приготвяла се е 
изварата, боба и друго. Близо до огнището е била 
софрата или паралията стрикраките столчета. Те 
били първично примитивни, направени от грубо 
дялано дърво. От едната страна на стената 
ремонтирана поята, горе-долу докарана като пър
вообраза, видях нисък каменен зид, представля
ващ място за седене. Зидарията е обложена с дял
ани дървета и е омазана с кал. Коминът на поя
тите е сравнително висок и се стеснява конусо
видно към горната част. И възрастните, и домо- 
чадието са се нареждали около огнището и пос-

По това време Къндина бара, Ксремиджмй- 
ница и Богатица плували във вода и били обрас
нали с водна растителност.

Обхождайки околвръст развалините, стигнах 
в мислите си до Жольинн пояти. Дядо Ранчо на 
югоизток имал така наречената “българска поя- 
та”, в която отглеждал 100 овце. В поятата пък в 
местността Люля освен овце, отглеждал над 60 
кози, два коня и 40 говеда. Поятата от изгрев до 
залез била изложена на слънце. Дядо Ранчо имал 
петима синове - Стоян, Сандо, Йордан, Георги, 
Геро и дъщеря Гълъбица. И сега замислете си 
какъв живот е кипял в това семейство, какви жи
тейски радости, вълнения и скърби са изживя
вани.

А.Т.

ПРИЗИВ Добри хора, 

помогнете на Павел!Тук, наблизо в Люля, са били и Пакеините 
пояти, както и поятата на дядо Владимир Ма- 
дунин, който имал около 80 глави овце, отглеждал 
крави и 20 кози, за които сс грижел едни овчар.

Разгръщайки албума на миналото, повечко се 
задържах в Шошоината поята в Люля, точно до 
чешмата. Преди време фамилята имала до поя
тата около 20 декара обработваема земя. Също 
така имали хубава гора и две големи ливади. В 
горната ливада с възстановена поятата. Първият 
от рода на Шошеини, за когото се знае, е дядо 
Стамен. За сина на дядо Стсмен, Гога, ще ви раз
кажа една любопитна история. Младжът решил 
да се жени. Той отишъл при тогава най-богатия 
човек в Цариброд, дядо Цветко Ивков, който 
имал дъщеря Мика, с намерение да я търси за 
жена, но не посмял. Когато заможният Цветко 
отишъл на пазар в Пирот, Гога използвал мо
мента и отвлякъл Мика. Братята на момата цяла 
нощ чакали пред поятата на Шошеини, за да 
върнат сестра си и да набият похитителя. На су
тринта чорбаджи Цветко се завърнал от Пирот и 
убедил синовете си, че фактът е свършен, като 
казал, че Шошеини са по-бедни, но не са лоши 
хора и той ще ги помогне материално. Преди Гога 
имал 50 овце, а след женитбата стадото се уд
воило.

Двадесеттригодпшният Павел Йорданов от Босилеград ми
налата година на върщане от Долна Любата към Босилеград 
катастрофира с моторетка и получи тежки травми. Оттогава 
търси лек за болките си. Беше на лечение в Нишка баня и във 
Военно-медицинската академия в Белград, където и сега 
продължава да ходи на контролни прегледи и по-нататъшно 
лечение. Лекарите казват, че за целта са нужни лекарства от 
чужбина, които струват две хиляди дойче марки. Павел беше 
безработен, а майка му Аска, библиотекарка в Културния 
център в Босилеград, не е в състояние да ги обезпечи.

Съобразявайки се с тежкото здравословно състояние на 
младежа, който е участвал и във военните стълкновения във 
Вуковар, и с тежкото материално положение на колежката си, 
работниците в Културния център посредством синдикалната си 
организация започнаха акция и отправиха възвание за съби
ране на парични дарения за набавка на лекарства. “При
зоваваме Ви да се включите в тази хуманна акция и с паричните 
си дарения да помогнете на този млад човек да се излекува", 
казва се във възванието.

Във възванието се подчертава, че паричните дарения могат 
да се изпратат лично на Павел, който живее на улица “Осми 
септември” 8 в Босилеград или на джиро-сметката 44130-678- 
4-5033 на Синдикалната организация на Културния център в 
Босилеград, с обозначение: “За помощ на Павел Йорданов'.

В. Б.

СС с

на една

(Продължава в следващия брой) 
Властимир Вацев

€> ШтаШ16 МАЙ 1997 г.



„Балкански” е 
разбит в 

Кобишница

Въз основа на решението на 
фалитния съвет на Стопанския 
съд в Белград Ст. 2547/95, НК 
чАТЕКС", Белград ул. „Милорад 
Йованович" № 9 обявява

Магазинът 
всеки

може да се разгледа 
работен ден от 8 до 20 Ч. В 

търга могат да участват всички 
правни и физически лица, които 
в деня на търга представят до
казателство, че са заплатили 
10% от началната цена. ” 
ното или

ТИМОШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - XXV КРЪГ

„Балкански” - „Лужница” 3:1
„СЛОГА” - „БАЛКАНСКИ” 5:0

Кобиишшш, 11 май 1997 годи- 
Зришели - около 300, съдия - 

Драган Пешрович ош Зайчар 7. 
Голмайсшори: Гуми Андраш н 10, 
Флорич в 25, Гшшнович в 30 и 50 и 
Балачикич в 31 минуша. Жълт 
картон: Рангелов ( Далкански"). 
Играч на мача Гути Андраш.

Подмладеният отбор на ФК 
“Балкански” гостува в Кобишница 
и загуби с 0:5. Крайният резултат 
безспорно е убедителен, обаче не е 
напълно реален. Домакините от- 
белязаха три гола след очебиещи- 
те грешки на отбраната на “Бал
кански”. От друга страна и димит- 
ровградчаните имаха няколко сто
процентови шанса. С. Стоянов до
ри три пъти беше в голови поло
жения, но нито един път не успя да 
“разклати” мрежата на домакини-

кръг в Димитровград 
” дочаква отбора на 

“Хайдук Велко” от Неготин.

•:.
ТЪРГ20,^Г^2\1,Га^1Тен Тгър Лирк”•Зр— - 

12, А. Станков в 29 и Злашкович в бН и»» ->ЛМай*шоРи: П. Георгиев в 
в 55 минуша за Лужнииа" Жу лтп —3“,Балкански”, а Панчич 
Злашкович и Кру~т ' А ,
Тоишчош Лужншш". ■ В Лжорджевич, Величков и

физическо лице, спе
челило търга, ще загуби депоз- 
ита от 10 %, докол кото се откаже 
от купуването. Спечелилото тър
га лице е длъжно в срок от 7 дни 
да сключи договор за купуване 
на обекта.

Ако магазинът не се продаде 
на 19 май 1997 година, на след
ващия ден на същото място и по 
същото време ще се проведе нов 
търг.

за продажба на делови по
мещенияна.

1. Магазин в Димитровград, 
ул. „Балканска" № 46, площ 
112,32 м2, начална цена 178 466 

■

,. се проведе в по
мещенията на^Атекс" в Белград, 
ул. „Милорад Йованович" № 9, на 
19 май 1997 година от 10 часа.

112.
динара.

Търгът ще с

мин с прекрасен удар от 25 метра.
от гостите да 

определен от Златкович в 68

ИН МЕМОРИАМ
„Хайдук” - „Желюша” 0:5

ния^езо^в Костури “^елюша” игРаха на 7 май отсрочен мач от есен- 
бяха Рангелов н1П Н като гости висока победа. Голмайстор,,ояха Рангелов в 10, Николов в 23, Георгиев в 41, Найденов в 81 и Г 
Стоицев в 85 минута. Още веднъж стана ясно, че в тази дивизия 
“Задругор” от Крупъц.НСКа КОНКуренция- освен първия на таблицата -

Желюша : Йовичич, Тодоров, Глигоров, Йосифовци (Басов) Сте
фанов, Голубов, Рангелов, Георгиев, Стоицев, Николов и Найденов.

Станко Алексич-Газдата 
(1921-1997)

В началото на април т. г. внезапно ни на
пусна Станко Алексич, един от основателите 
и до края на живота си деен член на общин
ската организация на спортните рибари “Ни
шава” в Димитровград. Алексич беше и член 
на общинския отбор, който се съревноваваше 
на Републиканското първенство по спортен 
риболов. Всичките си усилия полагаше за добра и качествена органи
зация на дружеството и с голяма любов и ентусиазъм се ангажираше в 
организацията на общинското първенство по спортен риболов.

В последно време той беше касиер и секретар на ООСР “Нишава” 
и като такъв винаги настояваше за омасовяването на дружеството. С 
особена любов се отнасяше към младите спортни рибари-децата. След 
50 години съществуване дружеството получи свои помещения благо
дарение на неговото ангажиране. Като рибар и като член на управата, 
той се отличаваше с откровена и аргументирана критика на недъзите в 
работата на организацията, особено на годишните събрания на дру
жеството, предлагайки мерки за по-успешна дейност.

За всичко, което е дал на дружеството на спортните рибари “Ни
шава” от Димитровград, винаги ще му бъдем благодарни.

От Председателството на ООСР ПНишаваО - Димитровград

те.
В 27 : 

“Балкански

„Желюша” - „Темац” 13:2 !
Победи на 

пионерите и 
юношите

Димитровград, П май. Сйоршен иеншър .Парк". Зрители: 200. 
Счрия: Д. Аншич ош Пирот - добър. Голмайстори: П. Георгиев, С 
Стойнев и Найденов ио 3, Николов 2, Голубов и Рангелов По 1 гол за 
,желюша и Джорджевич и Николич за ,Темац”.

В осмия кръг на Общинската дивизия Пирот футболистите от Же
люша играха още една “симултанка” с отборите от този ранг. Този път 
съперник им беше отборът на “Темац” от Темска. През целия мач и 
особено през второто полувреме домакините си играеха със слабите 
гости като котка с мишка.

Развързката в тази дивизия ще стане след две седмици, в десетия 
кръг, когато “Желюша” ще играе в Крупъц със “Задругар”, който 
досега осъществи стопроцентов успех: 9 мача - 9 победи.

В деветия кръг “Желюша” пак ще бъде домакин и ще се срещне с 
отбора на “Падеж” от Петровац.

В рамките на ХП кръг на пър
венствата за пионери и юноши от
борите на “Балкански” играха в 
неделя в Пирот срещу съответни
те отбори на “Йединство” и пос
тигнаха победи с еднакъв резултат 
- 3:1. С тези победи отборите на 
“Балкански” се укрепиха на пър
вите позиции на таблиците.

В ХШ кръг пионерите и юно
шите на димитровградския футбо
лен

ИН МЕМОРИАМ

РСИ - ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

17 отбора в 4 групи
Божко Таков

клуб ще играят с връстниците 
си от “Йединство” - Бела паланка. 
Това е последният кръг на първен
ството за пионери и юноши, но 
младите димитровградски футбо
листи трябва да играят и отсроче
ния мач от УП кръг срещу отбо
рите на “Лужница” в Бабушница.

На 1 май 1997 година внезапно почина удома 
си Божко Таков от Звонци. Роден е 1932 година 
в Звонци. Основно училище и прогимназия 
завършва в родното си село. Записва се в гим
назията в Цариброд, но бързо я напуска поради 
бедност. На 16 години започва да работи като 
счетоводител в туристическото предприятие 
“Черен връх” в Звонска баня. Работи и учи.
Задочно завършва гимназия в Димитровград и 
полувисше стопанско училище в Скопие. Целия 
си живот прекара в Звонци. Беше директор на земеделската кооперация 
“Ерма” в Звонци и изгради модерна овцеферма на Черен връх. По- 
късно създаде пчеларската кооперация “Мая** в Звонци.

Божко Таков беше авторитетен обществен и стопански деец. Беше 
член на организацията на пчеларите в СФРЮ, присъства на пчеларски 
конгреси в Бразилия и Полша. Беше член на управителните съвети на 
Агробанка в Белград, на Беобанка в Пирот и на “Ерозия” в Ниш. 
Делегат в Общинската скупщина в Бабушница, председател на мест
ната общност в Звонци. Под негово ръководство Звонци стана развит 
районен център с дървообработвателен цех, ново училище, амбулато
рия, мост, регулирано корито на реката, водопровод от Бучи дел до 
Звонска баня.

Тазгодишните работнически спортни игри (РСИ) започват на 13 май 
с футбол на малка врата с рекорден брой отбори -17. Те са разпределени 
в 4 групи, една от които е с пет отбора. По две най-добри от всяка група 
продължават състезанието. В групата “А” са: Здравният дом, 
“Свобода” I, Митницата, Милицията, ГИД Ш. В групата “Б” са 
“Сточар”, “Пекара” и “Търгокоп”, които правят един отбор, Общин
ската скупщина, “Циле”, “Комуналац”. Групата “Ц” правят: ГИД I, 
“Балкан”, ЖП-гара, Електродистрибуция и “Ненатекс и група “Д”: 
ГИД П, “Зелено светло”, ГИД IV, и “Свобода” II.

Д. С.

БАСКЕТБОЛ

Среща на 
неравностойни

Д. С.

Катастрофа за „Младост” 
във Вранска баня противници

,Димитровград-Пано11Няшпсд”
- „Гимназиялац” (Пирот) 106:43

Димитровград, 11 май 1997 
год. Сйоршен иеншър ,Дарк", 
зрители около 100, времето - иде
ално за игра. Съдии: Братислав 
Мишкович ош Ниш и Боян Ио- 
ванович ош Зайчар.

КК “ДИМИТРОВГРАД-ПА- 
НОНИЯШПЕД”: 3. Геров 7, Д. Со
тиров 4, С. Ташков 3, Н. Иванов 36, 
Ц. Филипов, Д. Рангелов 2, Д. Го
цев 6. В. Антов, А. Андреевич 38, 
Д. Манчев 6,Т. Алексов4и Д. Гюр- 
джевски.

В първата среща на първенст
вото през този сезон баскетболис
тите на КК “Димитровград-Паио- 
нияшпед” декласираха на своя те
рен младия отбор КК “Гимназ
иялац” от Пирот.

По време на целия мач домак
ините бяха по-добри във всички 
елементи на играта. Александар 
Андреевич и Никола Иванов пос
тигнаха висока ефикасност на иг
рата. През първото полувреме, ко
гато димитровградчаните играха в 
най-добрия си състав, гостите от- 
белязаха само тринадесет точки. 
Във второто полувреме треньо
рът на домакините Зоран Геров 
въведе в играта млади и по-неафи- 
рмирани баскетболисти, които по
казаха съвсем солидно баскетбол
но знание.

„ЖЕЛЕЗНИЧАР”: „МЛАДОСТ” 8:1
В шестия кръг на футболното първенство в Междуобщинската 

футболна дивизия - Враня футболистите на “Младост* от Босилеград 
претърпяха тежко поражение. Във Вранска баня загубиха от 
“Железничар” с 1:8. Единствения гол за босилеградските футболисти 
отбеляза Владица Манасиев от дузпа.

Треньорът Георгиев обясни поражението на своя отбор с отсъстви
ето на няколко ключови играчи, а младите и все още неопитни фут
болисти не бяха равностоен противник на опитния футболен отбор от 
Вранска баня, който отбеляза победа и в есенния полуссзон в Босиле-

Таков имаше още много иден за развитието на Звонския край и беше 
готов да направи още много добрини на тукашните хора, но ненадейната 
смърт прекрати благородния му ангажимент. Звончанци и хората от 
околните села винаги ще го помнят като добър, способен и предпри
емчив човек, ще славят неговото де:

Поклон пред светлата му памет! Вечна слава!
ло.

Йордан Миланов
град.

НА ФЕСТИВАЛА НА МЛАДИТЕ ШАХМАТИСТИ ВЪВ 
ВЪРНЯЧКА БАНЯ

Владан Игич стана първокатегорник

С дълбока болка и тъга осведомяваме роднини 
и приятели, че на 13 май 1997 година на 73- 
годишна възраст ненадейно почина нашият 
мил баща, свекър, дядо, чичо и брат

ЦВЕТАН НИКОЛОВ 
от Димитровград

конкуренция до 18

Попребението беше извършено на 14 май 1997 
г. Благодарим на всички, които изпратиха 
покойника до вечния му дом.
Опечалени: син Велин, снаха Виолета, внучки 
и останали роднинигодишна възраст, а Алексова и Стоименов

Г°Д Всич^итеГте^а първ път играха в тези конкуренции и бяха между 
най-младите състезатели на фестивала.

Най-значителен успех постигна 
отлично 10 място между 43-те участници и по този начин получи ™о -^й 
шахматист-първокатегорник. Игнч за малко не е заел-,грет° “яс™’ 
като в последната партия е ремизирал, въпреки, слиЧтй
повече от своя противник. Но той е играл предпазливо защетз в случай 
на загуба не би имал шансове да се нареди сред шахматистите, които
печелят титлата първокатегорник. ппштпИвпн

Бояна Алексова е спечелила 3 точки и е заела 
Стоименов с четири спечелени точки се е класирал между 25-те най до 
бри шахматисти в своята конкуренция. по пилият

Тези резултати на младите димитровградчаии ”оглт 
като сравнително добри, особено кг^о се има пред Д. У ‘
Владая, Бояна и Иван ШК “Цариброд вече два месеца няма помещения, 
така че те фактически и нямат къде да тренират.

и

Възпоменание
На 2 юни 1997 година се навършават ДВЕ дълги 
и тъжни години, откакто не е с нас

ИВАН ВАСИЛЕВ-МАЛЯ 
проф. по физкултура, роден в 

Димитровград
Той неизменно е в нашите мисли и сърца. 
Благодарим му за всички дни, които заедно сме 
живяли.
Благодарим му за любовта, с която ни 
даряваше през своя кратък живот.
Завинаги тъжни и горди за неговия достойно 
изживян живот майка, татко, сестра, синове, 
съпруга, племенници, роднини и познати

младият Владан Игич, който зае

Крайният резултат и разлика 
та от 63 точки съвсем ясно отраз 
яват качеството на играта на двата 
отбора.

Б.Д.Д. Ставроо

ДО16 МАЙ 1997 г.ШттШШ



сатиРа * забава

ГОАЕМО ЧИСТЕНЬЕ
Овия Пъпове съглим се мпролсти, ударише же1)е, наров се 

размърда. Лли у март и април га награисамо, свак &1>н вейе, 
ветър се раздувал, свако йутро лед по шнджаре и котлетш 

оставили навънка. У януари и февруари ни беше.
и тамън по мислимо че остану оди дървата и от 

и <а надогодин, кига първо марша съви, а после и април 
да провреш навъзска. Ако тека беше

ЩО смо 
попушило 
сенцето
се увампири, па не дава 
продължило стсше да примърдамо съглам.

Ама това встрище, ако не беше съвило, пемаше да жайемо 
прашуляк имамо по улице и по дворове.

пое

колко ретишляк и 
Утънули смо до гушу у боклук.

И кико си му йе ред момчетията оди общииуту и оди 
„Комуиалаг(' решише туя пролет да имамо големо 
Първо поокастришс дървчетата по главнуупу улицу,гюсадишс 
нова, сутоварач и камион почеше да чисто и извозе боклуците 

године. ПОЧЕ ГОАЕМО ЧИСТЕНЬЕ!

чистенъс.

що смо трупали с
- Зпайеш ли бре Манчо, кока момчетията оди „Кому- 

нала//' и оди общииуту съглам су решили да ни заприлича на 
град - среше ме онядън сват Гога и заорати. - Еве кико напраише 
каналат преди две године, и кико уредише „Строшсну чешму/', 
телевезия „Цариброд', а и дружете тслсвизийс що доодс, само 
слимаю и да знайсш млого у бабо изгледаю на телевизор. А 
ссчам се колко рабуша само ти удари за тия канал, колко се 
написа и изорати преди това: свсс да ти се завийс...

- Нсйе важно, Гогс, кво смо преди оратили и говорили, важно 
йе дека съга йе убаво...

- И я тека мислим, Манчо, на убавото мана нсма!
- Мене ми се чини, свате, кока сакаш нещо друго да ми 

кажеш?КОКОНА запашем! Не е, но със дрън повой да се повием. 
Дотам ми е дошло. Оти смо останало по един 
вапир, на сек чукар, па нема кон и отров да ти даде 
- да се отруеш. Л не сме кадар и вода да си доне- 
семс.

- А бре, Манчо, две работс мс муче и немогу да се алнатисм.
- Па питуй, свате, кво га усукуйсш, кво знам че ти кажем.
- Па първо, Манчо, требе ли да чекамо да дойде йедно 

встрище и да ни отвори очи колко боклуци има тю улице и 
покре ижетс? И защо това тека праимо?

- Кво да гтш кажем: сигурно тия од „КомуналогС и од 
общинуту нссу виновни за това. Нсгли знайсш: сто души да 
чисте, а йедън само да регзвърлюйе - нс може да одвийу/ А при 
нас йе обърнуто: сто души рссзвърлюйу, а йедън събира... А заи$о 
йе тека? Епа и я не знам. Може да йе затова що тека смо 
свикли на село. А има и друго: некои мислс щом има кой да 
искаруйс боклук, требе да му ствараю работу. А има и друго 
нещо: нас йоги у основното ниучеоше да „Пазим чистотата!". 
Сега не знам какво уче децата и младинюту, а кока и по- 
старите. су излетели, па вър.хяю боклукат куде завърну...

А ГОАЕМО ЧИСТЕНЬЕ не требе да чекамо, ако целу годин 
свак води сметху да не пран боклук.

- А съга, Манчо, са кале да те питам йоще за йедну работу. 
Чул съм дека тия дни при уше доодил йедън лелого учен човек и 
ни оратил ЗА ПО-УБАВ ЦАРИБРОД/ Я не съм бил там, ама кажу 
човскат тека оратил убаво, кока йе стар цариброджанин. Па 
сакале да те питалс требе ли друг да дойде отстрану да ни 
каже кво требе да праимо? Еве я четим неиият вестник 
„Братство" вечимка четирссе године и зшш дека за ебе що йе 
оратил, йе писано: и за главнуту улицу, и за вадете, и за 
маалете, и за дървчепшята...

Ее, деца, бастиса сс свето н това си с!
У преднно петок бе позбрала едно друго да

Тамън се тая одвлече, доцуца се един другоднесем на пазаро да продадем нещо да си купим 
едно-друго. С тояжката полечка-полечка - одв- шкембак. Он ме па нрашуе дали нема козйо млеко 
леко се на пазарището. Там се сплува под една 
стреа и одви крошньето. Понема малку - те ти я 
дойде една от тия градските гювендии и ме пра-

у сиреньето. Нема, викам ете опитай па че видиш. 
Он опита, ареса му се и си купи едно кило. А оно 
сиреньето е от половин повече козйо. Мислим си, 
и ти разбираш от сиренье коку свиня от кладен
чова йода. Еле, некао прекара пазаро, па додека да

шуе:
- Шта то продайеш баба?
- Е па що че продавам, те малку сиренце, бобок, се одвлечем дома, душата ми ка устата дойде. А

дома - сите работи си стоят. Свиня да нараньиш,
Колку пари - каза ву. Та ка се издигна, начука на говеда да турнш, на овци, на кози, на куче, на 

вугонекойу ороспията -теше очите да ми извади, маче - та до сред ноч не мож да се скръстиш,
- Йао, боже, па йеси ли нормална! Па то йе душата да си збереш. 

скупо!
Море, мислим си, черо ланска, да е скупо и ти 

че дойдеш у Рудината овци да пасеш и сиренье да ми било мирисало, 
правиш, нема да си лъскаш газо тука у град. А ти 
ем си се научила бадява да ядеш, ем па и маани да 
ми наодиш - мирисало ми било сиреньето. И тре- кое коку чини и с какъв зор се искаруе, но си цел 
бало било, ка продавам сиренье и млеко, бела живот на готово, па дън дънъска чекаш дръжа- 
престилка да запашем! Море, реко, ега ти бел вата да ти даде пари, па да живееш.

А не си кадар шака ечмик на кокошка да връ-

яйца...

А тая градска кокона си се црепи пред телеви- 
зоро и че ме кори, била съм скупчия, и сиреньето

Е, море черице мазна!
Да си како мене од работа живеяла,ти че знаеш

покров турим, я стана голку годин и толку деца 
израньи и отчува, па ми никой маана не найде - та 
ти ли, една градска начукуля. Бела престилка да

льиш.
Спасена Шляпарска

АСЕН _ „гол“,,
- Слушай свате, нсйе всикно дегли требе нской да дойде 

отстрану да ни отвара очи. Нийе смо имали отворене очи, 
амаГ0400А,блй Асен на фугвален ( -А ее, дете,кздЕ 

е тоя Аето се 
съ&ляк-ЬЛ гал ?

попскшаш зажмимо кига праимо нещо наопако!
Вожуюшо йе дека смо се сетили оти требе да будемо 

по-убав град. А щом смо се сетили и щом очемо - тъгай и че 
напраимо.7ЖШ» Нещо друго сакам. да ти кажем: нийе, свате, че уитраимо 
улице и иже, че попраимо вада и воденице, све че направимо 
кико смо га замислили. Млого тежко че буде, свате, народ да 
се промени. Еве ти питаш требе ли ни големо чиапенье, та 
градиш да изгледа по-чист. Требе! Само изгледа че ни требе 
йедно големо чиапенье и у наще главе, та да почнемо да 
мислимо дека све що праимо - ум себе си га праимо, и доброто 
и лошото.
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