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ПЪРВАТА КОЛОНКА *Р ™ДМИЛА МИЛЕНТИЕВИЧ, ИВАН СЕДЛАК И СВЕТЛАНА КОМАРЧЕВИЧ В 
^^ЛЕГРАД В0ДИХА РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИМИТРОВГРАДСКА И 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНИ ПО ВЪПРОСА КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРАВАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ СЕ ПОДГОТВЯСТОТЕ ДНИ 

НА „ЗАЕДНО” ЗАКОНО
ПРОЕКТ ЗА 
МЕСТНОТО 
САМОУПРА

ВЛЕНИЕ

НАЙ-ДОБРЕ Е В ИНФОРМИРАНЕТО, 

НАЙ-ТРУДНО В ОБРАЗОВАНИЕТО
Г""1 олитическите партии 
I I от коалиция „Заедно" 
I I неотдавна отбелязаха 
сто дни от идването им на 
власт в някои по-големи гра
дове на Сърбия след мест
ните избори през ноември на 
1996 година. Сто дни е срав
нително кратък период, за да 
се постигнат по-забележи- 
телни резултати в осъщест
вяването на предизборните 
обещания, но тъй като „денят 
се познава по утрото", този 
период е съвсем достатъчен 
техните гласоподаватели и 
гражданите изобщо да раз
берат каква власт имат и 
какво могат да очакват от 
нея. И те разбраха именно 
следното:

Първо, новата власт не 
направи почти нищо, за да 
се подобри животът на 
гражданите, което бе осно
вното й предизборно обеща
ние и което гражданите оч
акваха. Дори става обратно
- животът им се влошава. 
При това оправдава своите 
недъзи и несполуки с това, 
че предишната власт на со
циалистите й е оставила 
празни общински хазни и че 
републиканското правител
ство не им отпуска доста
тъчни средства и оказва 
друга помощ. Хазните обаче
- и общинските, и републи
канската - се пълнят от да
нъците и другите облагания, 
които плащат гражданите, а 
тъкмо новата власт посто
янно изпраща призив за 
гражданско неподчинение, 
включително и тоя да не 
заплащат задълженията си 
към хазните.

Второ, новата власт, ма
кар че даваше „вяра и клет
ва", че няма да има реван
шизъм, извърши всеобхват
ни кадрови прочиствания, 
при което професионални
те критерии и способности 
бяха второстепенни, а^ на 
първо място бяха партийна
та принадлежност и в много 
случаи роднински, приятел
ски и други връзки - точно 
онова, за което най-много 
критикуваха 
власт на социалистите.

Трето, вместо да се на
гърби с тежките проблеми 
от всекидневието на граж
даните и техните градове и 
села, „Заедно” се занимава 
със себе си. Двата главни 
коалиционни партньори - 
Демократичната партия на 
Джинджич и Сръбското 
движение за обновление на 
Вук Драшкович - водят без
пощадна борба за домина- 
ция в коалицията и в град
ските и общинските скупщи- 
ни, където са на власт. Под 
голям въпрос е и самото по
нататъшно съществуване 
на "Заедно", която от ден на 
ден все повече става „От
делно".

„Когато се касае за общоприетите и законни права на гражданите на Сърбия, тогава 
българското малцинство е равноправно и в това отношение сме доволни. Но когато се касае 
за малцинствените права в образованието, съществуват определени трудности 
дователност , каза Сотир Сотиров, председател на ОС в Босилеград • Р. Милентиевич, 
министърка на информациите: „Трябва да се договорите и да вземете решение децата ви да 
учат и научат и двата езика - и сърбския, и българския”

и непосле-

Премиерът на Онрбия пока
ни лидерите на парламентар
ните партии на разговор по 
законопроекта

“В правителството на Репуб
лика Сърбия се подготвя зако
нопроект за местното самоу
правление, с който трябва да се 
регламентират многобройни въ
проси с голямо значение за стру
ктурата и работата на общините 
и градовете в Сърбия” - се казва 
в писмото, което в началото на 
седмицата
премиер Мирко Марянович из
прати до лидерите на парламен
тарните партии.

Д-р Радмила Милентиевич, и малцинствените си права. Тези
министърка на информациите, права в едни области се осъще- ____ ______ ___
Иван Седлак, министър без ствяват, в други се осъществяват определения е те да бъдат до- 
портфейл, който се занимава с частично поради липса на фи- волни”, каза Седлак. Той посо- 
въпроси за националните мал- нансови средства, а най-големи чи, че бе 
цинства и човешките права и затруднения съществуват с упо- спекули, националните малцин- 
Светлана Комарчевич, секретар требата на езика в училищата, ства на Сърбия представляват 
на Просветното министерство в За (не)употребата на майчиния едно голямо богатство. Прин- 
правителството на Сърбия, в език в образованието съществу- ципната политика на страната 
четвъртак на 15 май т. г. преби- ват две основни трудности: една ни е да запазим това богатство”, 
ваваха в Босилеград, където с част от българите се отказват от 
представители на Босилеград- конституционното си право и не 
ска и Димитровградска община искат да се учат на майчиния си

нит е си малцинства, понеже ед
но от основните ни политически

з оглед на различните

СПЕЦИФИЧНИ И 
РАЗЛИЧНИ СРЕДИ

Председателите на общин
ските скупщини в Босилеград и 
Димитровград Сотир Сотиров и 
Никола Стоянов осведомиха 
висшите представители на пра
вителството на Сърбия за досе
гашното развитие на двете об
щини и за мерките, които се пре
дприемат за тяхното по-ната
тъшно развитие.

Според последното пребро
яване, в Босилеградска община 
живеят 11 600 души, от които 90

републиканският

I?» Лишт

I _ да
на сто са се декларирали като 
българи. В основните училища 
на тази община се учат 950, а в 
гимназията - 260 ученика. Водят 
се акции за откриване на местна 
радиостанция. В Димитровград
ска община живеят 13 000 души, 
от които 52,5 са се декларирали 

водиха разговори по въпроса език, а втората е, че представи- като българи. В основните учи- 
как се осъществяват правата на телите на общините, в които жи- лища се учат около 1200, а в гим- 
българското малцинство в обра- веят най-много българи - Боси- назията _ 280 ученика. Вече две 
зованието, културата и инфор- леград, Димитровград, Сурдули- години съществува местна ради- 
мирането. Ча и Бабушница - и на Просвет- останция и телевизия. Според

Българите в Сърбия и Юго- ното министерство досега не са Стоянов на кой език ще се водят 
славия нямат проблеми, когато взели окончателно решение на програмите в тях “зависи от те- 
става дума за осъществяването кой език да се провежда обуче- мата> събеседника и наклонно- 
на гражданските им права. Те нието - бяха основни изводи от стта на журналиста”. За разлика 
имат всички права, които имат разискванията. от босилеградския Културен
всички други граждани. Държа- “Югославия и Сърбия приеха ЦСНТЪр> чиято активност не е на 
вата е създала или създава мате- най-високите стандарти в полз- равнИще> Културният център в

ването на правата на национал-

.

От разговора в Босилеград

М. Марянович

“Ди.1 въпроса заемат цен
трално мисто в новия законопро
ект. Първо, функциониране на 
местното самоуправелние в мно
гонационалните среди; и второ, 
премахване на забелязаните сла
бости в процедурата за избиране 
на органи на местното самоупра
вление. Тъй като решенията в 
новия закон имат голямо значе
ние за живота и труда на граж
даните, смятаме за полезно да 
разменим мнения с председате
лите на парламентарните пар
тии по законопроекта и други 
важни въпроси в работата на 
правителството на Република 
Сърбия, неговите компетенции 
и задължения да подема законо
дателни инициативи за по-ната-

(На стр. 3)риални условия да осъществяват

Из предложението по въпроса на кой език да стане обучението
В предложението на деловата група, която в нологнята на сръбски н да се-овладява учеб- 

Босилеград бе формирана по ипнциатив^ па ОО пият план н програма по сръбски език;

органите на локалната самоуправа, покрай дру-

ГОТ°И«ождайки от разискванията и имайки обществените - на български, с пояснения на 
поедвид определениятав Конституцията, закона терминологията на двата езика; 
зя шпГауталшините ведомства, Закона за осов- - да се изготви такъв план и програма по 
ното и соедао образование, Конвенцията на ООН сръбски и български, така че фондът на ча-
за поавата па децата и Програмата па СПС, се советс им да бъде равен;за правата “•> и ч г . учебният план и програма в гимназията
предлага: > възпитателиите дейностн „ да сс реализира на двата езика, относно на
ппедучилшциите заведения да се провеждат на сръбски, а допълнителните съдържания по 
български език, като децата се запознават с тер- обществените предмети да станс на българ-
мииология на сръбски; ски;

- учебният план и програма в основното учи
лище от първи до четвърти клас да сс реализира 
на майчин-б ългарекцезик, с обяснение на терми-

предишната

тъшна демократизация на поли
тическия живот в Сърбия” - по
яснява в писмото си премиерът 
Марянович. »

(Подробна информация за 
предложените решения в зак
онопроекта за местното самоу
правление поместваме на стр. 2)

- българският н сръбският език да се изуч- 
ват с един и същ фонд часове.

Венко Димтро»



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ПЪРВИЯ ЗАМЕСТ
НИК - МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСИЯВ КАКВО Е СЪЩНОСТТА НА НОВИТЕ РЕШЕНИЯ В ЗАКОНОПРОЕКТА?

КОНСТИТУЦИЯ 

НА МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДВУСТРАННА 

ГОТОВНОСТ ЗА 

ПО-ДИНАМИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Пропорционална избирателна система и защита на избирателните нрава • Прецизно дефинирани 
компетенции на общините и градовете • По-свободио организиране на общинските органи • По- 
гол ям брой избирателни колегии в общините • Местният парламент може да бъде суспендиран за 
една година

Може би още през лятото, 
а най-късно през есента в На
родната скупщина на Републи
ка Сърбия ще бъде гласуван 
Закон за местното самоуправ
ление. Компетентни лица в ре
публиканското правителство 
са събрали на едно място, стег
нали, видоизменили и допъл
нили досегашните законни 
разпоредби за функционира
нето на местното самоуправ
ление (общините и градовете), 
конто бяха вградени в повече 
закони, и са направили работ
на версия на всеобхватен закон 
е над 220 члена. Не само заради 
големия му обем, но и заради 
многобройните нови решения 
този закон вече е наречен 
“Конституция на местното са
моуправление'’.

“В работната версия на зак
она са залегнали опитите ни от 
досегашните местни избори в 
Сърбия, материята е дефини
рана и регламентирана пре
цизно и подробно, новите ре
шения са съгласувани с Евро
пейската харта за местното са
моуправление и със сугестията 
от информацията на Гонзале- 
совата комисия за опростяване 
процедурата на местните из
бори и по-ефективна съдебна 
защита” - заяви пред в. “Поли
тика” сръбският вицепремиер 
д-р Ратко Маркович.

МЕСТНИТЕ РАБОТИ СА 
РАЗДЕЛЕНИ ОТ 
ДЪРЖАВНИТЕ

Според думите на вицепре
миера, в закона са дефинирани 
прецизно компетенциите и за
дълженията на местното само
управление, като при това мес
тните работи са отделени от 
държавните. Разграничени са 
компетенциите на местната 
власт и държавата в здравното 
дело, просветата, градоустрой
ството, строителството и дру
ги области, в които работите

• Слободии Милошевич и Игор Иванов подчертаха значението 
на прием стаения политически диалог между СР Югославия и Русия 
и големия принос на нашата страна за стабилизацията на поли
тическите обстоятелства в региона • Русия е най-големият вън
шнотърговски партньор

се завършават по-лесно “от- потенция па единицата 
долу” отколкото “отгоре”. стното самоуправление (об- 

Оргаиите на местното са- щипа, град), което е в съгласие 
моуправление приемат раз- със схващането, че местното 
война програма и актове за ре- самоуправление в същността 
ализацията й, градоустройст- си е самооргаиизираис па гра- 
вен план, бюджет и заключи- ждаиитс за вършене на мсст- 
телси баланс, грижат се за ко- пито работи. Законът съдър- 
муналиите дейности, онредел- жа само малък брой общи 
ят условията за ползване на правила за всички единици на 
строителните площи, за под- местото самоуправление. Така 
държане и ползване на кому- например общинската скуи- 
нални. жилищни и други обек- щииа като представително тя- 
тн, както и условията за задо- ло па гражданите в общината 
воляване на определени потре- ще определя със статута си 
бности на гражданите в обла- броя на отборницитс, а пако
стта на просветата, културата, път утвърждава само долната 
спорта, здравеопазването, об- и горната граница (най-малко 
щсствената грижа за децата, 29 и най-вече 75 отборници). 
информирането... Посочени са По същия принцип е регламен- 
държавинтс работи, които тирано учредяването на из- 
държавата може да отстъпи на пълиителните отбори и общи- 
органите на местното самоу- нскитс управления. Законът

дава възможност работите на 
общинската управа да се из
вършват от един орган или от 
повече органи в общините с 
над 40 000 жители.

ПРОМЯНА НА 
ИЗБИРАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА

на ме

ни СРЮ
Председателя'!'на Републики принципно 

Сърбия Слободии Милошевич във всички международни орга- 
прис в понеделник в Белград иизации” - уточни Иванов. Спо- 
ггьрвия заместник-министър на ред неговите думи Москва е до- 
иъшпнитс работи ни Русия Игор волна от разви/мето на полити-

юските отношения между Юго-

и ние го застъпваме

Иванов и сътрудниците му. Во-

ШШ
Милошевич в разговор с Иванов

славия и Русия и оценява, че са 
необходими допълнителни уси
лия за по-динамично развитие на 
икономическото сътрудничест
во. Той изтъкна, че Русия е най- 
гол е мият 
партньор на СРЮ, но на този 
план съществуват още много не
използвани възможности.

Отговаряйки на въпроса об
съдена ли е в разговора поли
тическата ситуация в Сърбия, 
Иванов каза:

“Председателят Милошевич 
оценява, че предстоящите избо
ри ще имат голямо значение за 
политическата стабилност и за 
по-нататъшното развитие на де
мокрацията в страната”.

Във връзка с проблемите на 
общоевропейската сигурност 
Иванов изтъкна, че Москва се 
застъпва за сигурна и стабилна 
Европа и че в разговора е за
познал Милошевич с договоре
ностите между Русия и НАТО.

“Ние смятаме, че Балканите 
непременно трябва да бъдат ре
гион на стабилността и сътруд
ничеството. Наред с решаването 
на наследените от войната въп
роси трябва да се полагат усилия 
за развитие на всестранни отно
шения между страните в този ре
гион” - поясни първият замест
ник-министър на външните ра
боти на Русия.

ден е разговор за гю-натптъш- 
ното развитие на отношенията и 
сътрудничеството между двете 
страни и за най-актуалните меж
дународни въпроси.

Милошевич и Иванов под
чертаха значението на приемст- 
вения политически диалог меж
ду СР Югославия и Русия и двус
транната готовност за укрепва
не на взаимоотношенията и по- 
динамично всестранно сътруд
ничество. Приоритетна задача е 
усъвършенстването на иконо
мическото сътрудничество.

Подчертан е и големият при
нос на СР Югославия за стабили
зацията на политическите об
стоятелства в региона и е изтък
ната голамата отговорност за 
последователната реализация 
на Дейтънското споразумение 
за Босна и на споразумението за 
Сремско-баранската област, за 
да се нормализират отношени
ята и осигури ефективна защита 
на правата и свободите на 
всички граждани.

След срещата си с председа
теля на Сърбия първият замест
ник-министър на външните ра
боти на Русия заяви пред жур
налистите, че неговата страна се 
застъпва за пълна реинтеграция 
на Югославия във всички между
народни организации и инсти
туции. “Това наше становище е

Една от новините, които ще
предизвикат голям интерес 
сред обществеността, е прави- 

рМ телственото предложение да 
Шй сс промени избирателната сис- 
йШ тема за местните избори. Спо- 
|||| ред това предложение мажо- 
ШШ ритарната система трябва да 

бъде заместена с пропорцион
ална. Ето още няколко новини

външнотърговски

Д-р Ратко Маркович

правление, като запазва право- в тази област: общината не мо
то си да върши контрол и над- же да бъде една избирателна 
зор. В законопроекта са вклю- колегия, броят на избирател- 
чени всички разпоредби за фи- ните колегии се определя с ре- 
нансирането на общинските шение на общинската скупщи- 
работи, които досега бяха на, в една избирателна колегия 
вградени в повечето закони. не може да сс изберат по- 

малко от 3 и повече от 5 от-САМООРГАНИЗИРАНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ

Правилата за структурата 
и работата на общинските ор
гани занапред ще бъдат в ком-

борника, в делитбата на манда
тите могат да участват само 
партиите, които спечелят най- 
малко 5 процента от гласовете 
на избирателите.

Макар че пропорционална
та система има един голям не
достатък (избират сс партии, а 
не хора), правителството сс е 
определило за нея, защото из
борните резултати по мажори
тарната система не отразяват 
по най-добър начин полити
ческото положение в община
та (града).

Двукамарни скупщини в 
многонационалните общини

Абсолютна новина в работната версия на закона за мест
ното самоуправление, която според думиГе на проф. д-р Ратко 
Маркович ще предизвика най-голям интерес сред общест
веността, е “специалната” структура на местните органи в мно
гонационалните общини. В общините, в които гражданите от 
националните малцинства представляват мнозинство от насе
лението, ще се образуват двукамарни скупщини. Едната камара 
ще бъде съставена от представители на сръбския и черногор
ския народ, а другата от представители на всички национални 
малцинства. Съответен състав ще имат и изпълнителните от
бори и общинските управления. Решенията в тези скупщини ще 
се приемат по принципа на консенсус на двете камари. Затова 
се предвижда процедура за съгласуване на становищата и ре
шенията.

Ако и намесата

ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА ЮГОСЛАВИЯ И РУМЪНИЯ ВОДИХА РАЗГОВОР ВЪВ 
ВЪРШАЦ

Твърде добри отношения
Подписан е протокол за сътрудничество между външните министерства на двете страни 

Министрите на външните работи на СРна съвместната арбитражна комисия не 
допринесе да се приеме определен акт от компетенциите 
скупщина, който предварително не е приет в камарите с 
идентичен текст, тогава правителството ще използва закон
ната възможност да формира общински съвет 
скупщината.

Маркович смята, че това решение няма да позволи на кама
рата на народите да майоризира камарата на малцинствата и 
обратно.

Милутинович и Северин размениха два ра- 
Югославия и Румъния Милан Милутинович и тифицирани документа: Договор за приятел- 
Адриян Северин се срещнаха на 16 май във Вър- ство> добросъседство и сътрудничество и Спо- 
шац и водиха разговор за двустранното сътруд- РазУмение за насърчаване и защита на каиита- 
ничество и ситуацията в региона и Европа Юго- ловложен,,ята. Първият документ е подписан

на 16 май 1996, а вторият на 28 ноември 1995 г. 
Двамата министри подписаха Протокол за сът
рудничество между външните министерства на 
двете страни.

на

и да разпусне
славско-румънските отношения са твърде до
бри - единодушно оцениха шефовете на дилома- 
циите.

о 23 МАЙ 1997 г.



НАЙ-ДОБРЕ Е В ИНФОРМИРАНЕТО, НАЙ-ТРУДНО В ОБРАЗОВАНИЕТО
(От стр. 1) ' '„ХОРАТА НЕ ИСКАТ 

ДА СЕ ШКОЛУВАТ НА 
МАЙЧИН ЕЗИК”

вия, особено на сърбския народ.
Миряна Хамидович, главен и 

отговорен редактор на ТВ-жур- 
нала на български език, Радивое 
Милосавлевич, директор на Ра
дио Ниш, и Ванче Богоев, редак
тор на емисията на български 
език на Радио - Ниш настояват 
да се създадат технически въз
можности, та радио и ТВ про
грамите да се приемат безпре
пятствено. Времетраенето на 
ТВ журнал от 15 минути в седми
цата е твърде малко. Недоста
тъчно е и времето на радиопре
даването. Когато се касае за те
хническото обзавеждане, трябва 
да се намерят средства за камера 
в Босилеград.

„НА КАКЪВ ЕЗИК ЩЕ СЕ 
ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО, 

ЗАВИСИ ОТ 
МАЛЦИНСТВОТО”

“Приятно съм изненадана от 
това, което чух”, каза Миленти- 
евич. “Запазили сте мира на тези 
пространства, когато се разпад
на предишна Югославия. Убеде
на съм, че най-лошото е зад нас 
и че идва по-хубаво бъдеще, ко
гато и икономически по-ускоре- 
но ще се развивате”, подчерта тя 
и добави, че би било добре обу
чението в училищата да стане 
двуезично.

Димитровград разгърща срав
нително богата културна дейно
ст. Особен принос за културния 
живот в този град и околностите 
дава самодейният театър, който 
успешно подготвя представле
ния и на български, и на сръбски 
език.

Светлана Комарчевич при
помни, че съществуват три вари
анта за провеждане на обучени
ето: всички предмети да се изуч- 
ват на майчин, български език, а 
сръбският да се учи като от
делен предмет, да се превежда

...... . . двуезично, или пък на сръбски, а
българският с елементи на на- 

^ ционалната култура да се учи 
два часа седмично. “Мисля, че за 
вас е най-добра и приемлива вто
рата, а не третата възможност, 
според която сега се провежда 
обучението”, изтъкна тя.

“Председателят на ОС в Бо-

ШшДимитровградска 
икономически е по-развита от 
Босилеградска, която е сред 24- 
те икономически най-изостана- 
ли общини в Сърбия. Според 
кои показатели тя даже е сред 
десетте най-бедни общини. В 
нейния обществен и частен сек
тор работят 2200 души, а работа 
търсят 1300 безработни. Толко
ва безработни има и в Димит
ровградска община, в която 
ботят 5000 души.

Днес българското малцинст
во в Сърбия има няколко инфор
мативни средства — 
език. В издателство “Братство” 
в Ниш
“Братство”, чието издаване 
почна през 1959 
списание “Другарче” се печата 
един път месечно и излиза от 
1962 година и двумесечното 
са ние “Мост”, което “стартира” 
преди 33 години. В издателската 
дейност досега има над 100 кни
ги. Емисията на български език 
по вълните на Радио Ниш все
кидневно се излъчва по половин 
час, а ТВ-журналът на българ
ски език, който се роди преди 20 
години, излъчва седмично 15- 
минутна програма.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ
ПРОВЕЖДАШЕ НА 

МАЙЧИН ЕЗИК
Когато се касае за осъщест

вяването на малцинствените 
права, затруднения съществуват 
при (не)осъществяването на 
конституционните права по въ
проса на кой език да се провежда 
обучението в училищата. По то
зи повод в уводното си изложе
ние Сотиров каза:

“Обучението в основното 
образование 
1987/88 година беше на майчин 
език, а сръбският се учеше като 
отделен предмет. Въз основа на 
демократично, професионално 
и политическо разискване през 
учебната 1987/88 година беше 
въведено двуезичното обучение, 
което като опитен модел вече 
беше въведено в Димитровград. 
Но поради много причини това 
обучение официално не беше ве- 
рифицирано и не стана постоян
на форма в обучението. През 
1990 година в Сърбия беше при
ет нов учебен план и програма за 

образование. Бяха 
съкратени дотогавашните пла
нове и програми, следователно и 
на опитното двуезично обуче
ние. Поради това обучението по
чна да се провежда на сръбски 
език, а фондът на часовете по 
български с елементи на наци
оналната култура остана като в 
опитното обучение”.

В продължение на изложе
ното си Сотиров каза, че до учеб- 

1958/59 година обучението 
в гимназията в Босилеград е про
веждано на български език. Тази 
година гимназията е престанала 
да работи, а е открито иконо
мическо училище, в което обу
чението се водело на сръбски, а 
български се изучвал като от
делен предмет. Както той заяви, 
това станало поради практичес
ки причини - специфична про
фесионална терминология и 
липса на съответна литература 
на български език. През 1962 го
дина гимназията отново е била 
открита, след нея средното про
фесионално образование, в ко
ито поради посочените причини

община

по
ня-

силеград в изложението си каза, 
че въпросът за езика в обучени
ето не е решен по най-сполучлив 
начин. Ние считаме, че този въп
рос е решен”, каза Томислав Та
ков, директор на димитровград
ската гимназия, като допълни, 
че “проблемът е в това, щото 
българското малцинство не иска 
да се школува на майчин език”. 
“Смеем ли, попита той, с декрети 
да принуждаваме хората да учат 
на български език, когато не

ра-
обучението станало на сръбски, 
а българският с националната 
култура се изучва като предмет. 
Така е и днес.

“Всичко това показва, че 
въпросът за осъществяването 
на националните права в обра
зованието, който получава и по
литическа окраска, на практика 
и по форма, и по съдържание не 
е регулиран целесъобразно. За 
да се осъществи практически 
подход в обсъждането на въп
роса, в Босилеград е формирана 
делова група от компетентни хо
ра, които организираха всестра
нни разговори в образователни
те ведомства, политическите ор
гани и органите на локалната са- 
моуправа. Целта беше да се даде 
оценка на сегашното състояние 
и да се оформи ново предложе
ние. Това предприехме, за да 
създадем възможност на учени
ците да научат и сръбски, и бъл
гарски език”, каза Сотиров.

Както каза Сотиров, българ
ското малцинство постига най- 
добри резултати в областта на 
информирането на майчин език. 
Сега издателство “Братство” ра
боти нормално и трябва да се 
обезпечат средства, за да се въз
обнови издателската дейност. 
“Затруднения има в приемането 
на програмата на Радио Ниш и 
на предаването на ТВ-журнал. 
Журналът се излъчва на втора 
програма на РТС, която над 50 на 
сто от домакинствата в Босиле
градска община не могат да при
емат. Не е уточнен и терминът 
на излъчването му, а редакцията 

обзаведена да 
изпълнява задачата си. Изисква
ме това да се реши, журналът 
по-често да се излъчва и сегаш
ното времетраене от 15 минути 
да бъде увеличено”, подчерта 
той.

орено да се развива стопански. 
То не е съгласно да служи на ко
гото и да е за разрушаване на 
Сърбия и Югославия”, заяви 
Стоянов. Той каза, че малцин
ството иска да продължи да сът
рудничи със своята матица, но

на майчин

излизат седмичникът
за-

година,детското при условие, че това е в негов 
интерес и в интерес на Сърбия.
Готово е да бъде мост на сът
рудничество между сръбския и -
българския народ, но не приема пРиемат «и възможността обу- 

^ чението да става двуезично?
Според него предложението на 
деловата група от Босилеград не

спи-

спекулациите от съседката, че 
уж е обезправено.

Вене Велинов, председател 
на ОО на СПС в Босилеград, 
подчерта, че българското мал
цинство съдебно е свързано със 
сърбския народ. “Обезправено 
е” само според аршините на 
ДСБЮ. “Тази малочислена пар
тия с разрушителното си дейст-

Икономически сме изпаднали
Васил Такев, понастоящем директор на КОБОС, а по вре

мето, когато в основните училища в Босилеградска община бе 
въведен опитният модел на двуезичност, председател на ОС, 
каза, че не търси да му се изкаже благодарност, но не счита, че 
е направил и грях”. Днес някои казват, че това е направено с 
намерение да се унищожи малцинството, а го направихме за
ради децата. Ако се говори за угрозяване на правата на българ
ското малцинство, тогава според мен не трябва да се оплакваме, 
че не сме равноправни в образованието, културата, информи
рането, а в стопанско отношение. В този смисъл за някои 
работи и сами сме си виновни и се налага да съсредоточим 
всички сили към икономическото си развитие” подчерта той.

вуване е чуждестранно тяло в 
битието на българското малцин
ство. С какъв авторитет се полз
ва у народа показва и фактът, че 
в общинските скупщини в Боси
леград и в Димитровград не успя 
да вкара поне по един отбор- 
ник”, каза той.

“През последните пет години 
българското малцинство беше 
злоупотребявано от страна на
своята матица”, заяви Драган може да се обсъжда, защото “все 
Колев, председател на ОО на още е рано”. За разлика от него, циите каза, че ще настоява да се 
СПС в Димитровград. Малцин- Владимир Михайлов, препода- създават технически условия 
ството повече пъти показа, че вател в босилеградското основ- програмите на Радио Ниш и на 
приема политиката на Социали- но училище, каза, че хората в ТВ журнала да се чуват и прие- 
стическата партия на Сърбия, че Босилеградска община не са мат. “Не ми е известно кой е взел 
не иска друго отечество освен съгласни да се откажат от май- решението за сегашния термин 
Сърбия. То има своя култура и чиния си език. “Не е необходимо за излъчване на журнала, но ще 
самобитност. Според Колев то да провеждаме допитване с де- поискам да се утвърди термин и 
има сили да ги запазва и обога- цата на кой език искат да учат. канал на РТС, та повече хора да 

нужна “помощ” Някои деца ще кажат, че не ис- следят програмите му”, заяви тя 
кат да учат и математика, някои и каза, че за всички потребности 

Димитров, директор може би не ще искат да учат държавата винаги и отведнаж не 
на издателство “Братство”, при- сръбски, ако имат възможност може да има пари. За някои 
помни, че Сърбия на дело по- да учат световноизвестния ан- неща, каквото е обезпечаването 
твърждава как се зачитат пра- глийски език”, каза той и поиска на камера, ще трябва да потър- 
вата на малцинствата. Това по- обучението да стане двуезично, 
казва и примерът на издатслст- Предложението, което изне- 
вото. В края на 1995 година На- се Сотиров, е приемливо и за транзиция има проблеми, но 
родната скупщина на Сърбия Миле Николов Присойски, дъл- Сърбия е готова да решава 
гласува Закон за “Братство”, гогодишен главен и отговорен чки въпроси със своите гражда- 
стана негов основател и пое да го редактор на списание “Мост” и ни, без оглед дали се касае за 
финансира. Според Димитров на книгоиздателската дейност, икономическото развитие или за 
българското мацинство е на ви- Според него ако нищо не се про- обществената надстройка, из- 
соко интелектуално равнище и мени, “майчиният език ще бъде тъкна министърът Седлак. Спо- 
със собствената си интслиген- осъден на изчезване, а с него и ред Седлак и сега, когато иконо- 

състояние само да си ре- малцинството”. Подкрепа на мическата обстановка е тежка,
оказа и Гоне не бива да се позволи едни ре-

Министърката на информа-

от 1945/46 до

тява и не му е 
отстрани. 

Венко

технически не е

сят и спонсори.
- Югославия като страна в

СТАБИЛНИ
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ

ОТНОШЕНИЯ
След като изнесе кратки дан

ни за Димитровградска община, 
Никола Стоянов подчерта, че 
междунационалните отношения 
в общините, в които живее бъл
гарското малцинство, са стабил
ни. Това преди всичко се дължи 
на високото съзнание на граж
даните, понеже им е известно 
какво значат делбите. “Българ
ското малцинство има своя ро
дина, това са Сърбия и Югосла
вия, и не му са нужни каквито и 
да е специални статути, а по-уск-

вси-основното

ция е в
шава въпросите. “Считам, че предложението 
днешното разискване е един вид Глигоров, директор на босиле- гиони да се развиват, а други да 
кръгла маса, която се оказа градската гимназия. Той потър- стагнират. Не бива, каза той, да 
твърде ползотворна”, подчерта си републиката да осигури сред- забравим средите със смесен на
гой и поиска да се създадат ус- ства за реконструкция и поправ- ционален състав, 
ловия за децата от български ка на сградата на училището, ко- В края на разговорите Сед-
произход равноправно да учат и ято за разлика от Димитровград- лак заяви, че трите министер

ската гимназия, не е обзаведена ства ще обсъдят какво реално

ната

сръбски, и български език.
по стандартите и няма достатъч- могат да направят сами, а какво 
но нагледни средства и кабине- с помощта на пред 
ти. Средства за поддържане на малцинството. “Сърбия като 
обектите поиска и Тоше Алек- държава, каза накрая той, мате- 
сандров, директор на основното риално ще помага на българско- 
училище в Босилеград, който да- то малцинство да запазва на- 
дс подкрепа на предложението ционалната си самобитност. Вие 
на деловата група. Любен Алек- обаче трябва да се договорите на 
сандров, председател на ОО на кой език ще стане обучението. 
ЮЛ в Босилеград, каза, че е Ще бъде така, както кажете”, 
трудно да се разисква за правата 
на националните малцинства, 
когато е тежко на цяла Югосла-

ставители на

Нужна е инициатива
Босилеградска община е икономически нераз- 

може да даде по-голям принос за стандарта на
„Тъй като 

вита тя не
училищата. Затова предлагаме Просветното министерство да 
Финансира и материалните разходи на училищата в крайно 
изостаналите среди”, каза Сотиров. „Съгласна съм, 
Комарчевич, ио преди това се налага да се раздвижи иницна- 
тива за изменения иа закоиопредписанията .

каза

Васко Божилош
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РАЗГОВОР С МАЙОР ТОШКО МАРКОВ, НАЧАЛНИК НА 
ОТДЕЛА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАД

„Всеки гражданин в нашата 

община трябва да се 

чувства спокоен и защитен”

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД - 
ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Е НАЙ-ВАЖНАТА НИ ЗАДАЧА
В центъра на иниманисто на боснлеградскитс социалисти са икономическо-социалните въпроси и 
кадрово-организационното укрепване на партийните редове

* Г-н Велинов, кон са най- 
важните задачи на СПС в 1>о- 
снлеградска община през пред
стоящия период?

- Локалната власт за нас не е 
само цел, а средство за обедин
яване на интересите и за разре
шаване на проблемите на граж
даните в общината. Крайната ни 
цел е всички да живеем по-до
бре, с по-малко проблеми. Из
хождайки от тези конкретни за
дачи, Общинският отбор на 
СПС в Босилеград прилага кон
кретизирана едногодишна про
грама за работа. В нея центра
лно място заемат програмните 
дейности за възстановяването н 
развитието на стопанските ко
лективи, включително и ведом
ствата и службите в обществе
ната сфера. За целта са форми
рани два партийни актива, в ко
ито са включени наши най-спо- 
собни кадри, имащи за задача да 
обмислят и предлагат конкретни 
решения по всеки актуален 
проблем.

Естествено, без допълнител
на финансова помощ, каквато и 
досега е получавана, трудно бих
ме могли да направим по-значн- 
телна крачка напред. Именно за
това нашата задаче е да откри
ваме насоки и начини за реализ
иране на развойната програма 
на общинската до края на този 
век. Надяваме се на помощ от 
Републиканския фонд за разви
тие ц неотдавна формирания 
Стопански съвет при Главния 
отбор на СПС. Скоро очакваме 
съживяване на цеха на Електро
нната индустрия от Ниш, на цеха 
за домашното ръкоделие и пър
вите крачки в преодоляване на 
кризисното положение на селск-

на Сърбия и Югославия. Очак
ваме, че новите избори ще пот
върдят последователността на 
социалистическото определе
ние па електората в общината и 
че ще постигнем и сега убеди
телна победа. В това отношение 
ние ще имаме пълна подкрепа от 
общинската организация на 
Югославската левица, в която 
също членуват компетентни и 
авторитетни лица.

* Кихна с пашата преценка за 
силата па опозиционните партии и 
нашата община?

- Освен маргиналната партия 
Демократичен съюз на българи
те в Югославия, скоро тук бе 
формирана и организация на Де- 
мократичнмта партия с 19 члена. 
По принцип не се противим на 
съществуването на опозицион
ни партии, обаче ние настояваме 
те да бъдат коректни, да бъдат 
наш истински коректив и да сс 
включват и съдействуват в ре
шаването на всички актуални за 
обществото проблеми, а не да се 
явяват на политическата сцена 
само преди и по време на избо
рите. Също така се противопос
тавяме и на внасянето в полити
ката на какъвто и да е национа
лизъм. За съжаление, досега 
опозиционните партии не са 
имали такъв подход. Първо и ос
новно целят да променят власт
та, а след това да разговарят за 
програмните си задачи. Тази тя
хна политическа насока е про
зрачна и това е причината за 
всички досегашни неуспехи и с 
такава дейност трудно ще могат 
да спечелят доверието на изби
рателите.

остошшското предприятие “На
предък” и предприятието за 
търговия и гостилничасрстио 
“Слога”.

Началникът на о тдела иа въ- значително намален и същсврс- 
трешните работи в Димитров- менно е отбелязана голяма ефи- 
град майор Тошко Марков но касност в разкриването на на- 
новод Деня на сигурността - 1.3 рушителите на правилата за 
май бе награден с пистолет от движението, 
министъра на вътрешните рабо- Когато става дума за админ- 
ти на Република Сърбия Влайко истративната дейност, органите 
Стоилкович. Г-н Марков е удо- и работниците от ОВР са нас- 
стосн с наградата за постигна- топнали всички граждани навре- 
тите резултати в защитата на 
конституционното устройство, права и нито един от тях да не 
запазването на обществения ред бъде недоволен, когато излезе

от нашите помещения. В този 
смисъл особено внимание иосве-

* Предстоящите избори зп на
родни депутати и парламента па 
Сьрбия и за президент на Репуб
ликата са ново предизвикателство 
за Социалистическата партии. На
помпахте ли пече подготовката?

менно да осъществят своите

и спокойствие, както и за успеш
но изпълнение на всички слу
жебни задачи на територията на щивихме на гражданите, които 
Димитровградска община. На 14 са дошли от димитровградските 
май посетихме майор Марков, за села.
да му честитим полученото при- Искам особено да подчертая 
знание и да го помолим по този плодотворното сътрудничество

на ОВР от Димитровград с мит-повод да отговори на няколко 
въпроса за читателите на нашия 
вестник.

ническите органи, органите на 
югославската Войска, и по-спе
циално с граничните единици, с 
граничните полицейски органи и 
органите на ОС Димитровград. 
В съдействие с тези структури и 
нашият труд става по-ефикасен.

* Господни Марков, как оцен
явате състоянието на обществена
та сигурност в нашата община 
през миналата и настоящата годи
на?

* Димитровградска община е 
специфична среда поради смесе
ния национален състав на насе
лението. Дали органите на ОВР са 
регистрирали междунационални 
стълкновения?

- Когато става дума за обще
ствения ред и спокойст вие на те
риторията на Димитровградска 
община, най-напред трябва да се 
изтъкне, че през този период 
значително е намален броят на

Вене Велинои

- Тези избори ще бъдат нова 
проверка на нашата партия пред 
лицето на гражданите. Бих из
тъкнал, че Социалистическата 
партия е намерила силна опора 
сред народа в нашата община. 
Ето защо всички досегашни из
бори тук спечелихме с убедител
но мнозинство. И на новите из
бори решаващо значение ще 
имат програмите определения 
на нашата партия за мир, ико
номическо развитие, пълно на
ционално равноправие и стабил- м. я.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

СЪЮЗЪТ ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Тошко Марков (вдясно) с командира Драган Джорджевич

извършените протнвообществе- 
ни прояви. Тежки закононару
шения и престъпления практи
чески не са регистрирани, така 
че мога съвсем основателно да 
твърдя, че състоянието на об
ществената сигурност е твърде 
стабилно. Искам да подчертая н 
това, че работещите в отдела на 
вътрешните работи от Димит
ровград през този период макси
мално са защитавали конститу
ционната система, стараейки се 
същевременно да осуетят всич
ки незаконни деяния против об
ществения ред. икономическата 
система, сигурността на движе
нието п т. н.

Що се отнася до стопанската 
престъпност, органите на ОВР 
от Димитровград се ориентира
ха главно към разкриването на 
корупция, злоупотреба със слу
жебните постове прикриването 
на данъчните задължения и т. н. 
Особено внимание обърщахме 
на разкриването и осуетяването 
на проявите на насилие, раз
бойничество и разбойнически 
кражби.

Трябва да се отбележи и то
ва, че органите на ОВР в Димит
ровград успешно са разкрили ок
оло 85 на сто от всичките пре
стъпления, които са извършени 
през този период на територията 
на нашата община.

За сигурността на движени
ето мога да кажа, че броят на 
транспортните произшествия е

- В нашата община живеят 
хора от различни национално
сти. но аз със задоволство мога 
да кажа, че тук няма междуна
ционални стълкновения и недо
разумения. В един доста продъл
жителен период от време в об
щината не се регистрират такива 
видове престъпност.

Първичната задача на нас, 
хората от службата за сигурност 
от Димитровград, и занапред ще 
бъде да запазваме личната си
гурност на гражданите, без ог
лед на националната им принад
лежност или, казано по-точно, 
всеки гражданин в нашата общи
на трябва да се чувства спокоен 
и защитен.

* Какво означава за Вас награ
дата, която получихте от министъ
ра иа вътрешните работи на Ре
публика Сърбия Вланко Стоилк
ович?

На 15 май т. г. се проведе за
седание на председателството на 
Съюза на пенсионерите от Ди
митровград. Членовете на пред
седателството приеха решение 
да се подготви нов Статут на Съ
юза, който ще бъде в унисон със 
статута на републиканския съюз 
на пенсионерите. Скупщината 
на Съюза най-вероятно ще при
еме новия статут до края на нас
тоящата година. Поради специ
фичното положение на нашата 
община на заседанието е прието 
решение в новия статут да се 
внесат постановления, които ще 
позволяват на Съюза на пенси-

низация да бъде сформирана и 
от пенсионери от повече села.

По повод Деня на предизви
кателството, който в нашия град 
ще се проведе на 28 май, предсе
дателството на Съюза на пен-

онерите да сътрудничи със съот
ветните организации от съседна
та Република България. Пред
видено е също така да се изра
боти нов двуезичен печат на Съ
юза.

На заседанието е обсъждан 
въпросът, отнасящ се за създа
ването на местни организации на 
Съюза на пенсионерите в димит
ровградските села. В селата, къ- 
дето понастоящем не съществу
ват такива организации тя може 
да бъде създадена при условие, 
че най-малко 20 пенсионера 
участват в нея. Съществува и 
възможността една местна орга-

сионерите отправи призив към 
всичките пенсионери в община
та да вземат участие в 15-минут- 
ните ( 
дейности.

Членовете на председателст
вото разгледаха и актуалиото 
материално състояние на пенси
онерите в общината и заключи
ха, че то е твърде тежко.

сиортно-рекрсационни

б. д.

Димитровградчани откликват на призива
Колкото и да са трудни времената, все пак 

хората намират начин да отделят средства за сво
ята черква, с години “забравена”, изоставена. От 
първата сума, внесена на 21 април до 17 май, са 
събрани 6120 динара. Не е много, но не е и малко. 
Много хора, особено тези от вътрешността, не са 
запознати с благородното начинание на димит
ровградчани и с начина, по който могат да на
правят това. За тях още веднъж ще 
джиро сметка: 42802-763-0-37 внесете толкова, 
колкото мислите, че е достатъчно от ваша страна, 
с предназначение “за възобновяване на димитров
градската черква”. Ако сте от Димитровград, на
правете това на гишето на бившата СДК (Служба 
по обществено счетоводство), защото там за тази

- Вече 22 години работя в от
дела на вътрешните работи в 
Димитровград. Възприемам наг
радата като признание за моя ця
лостен досегашен труд, а не като 
признание за постигнатите ре
зултати през миналата година. 
Тази награда същевременно е и 
признание за всичкн работещи в 
службата за сигурност, които са 
вложили максимални усилия за 
защитата на конституционната 
система и запазването на сигур-

цел няма да ви вземат провизия.
По 100 динара са внесли Тодор Младенов, 

Зоран Радойчич, Евтим Ковачев, Момчило 
Андреевич. Общинската скупщина е внесла 
500 динара, които са събрани от билетите от 
благотворителния концерт, проведен преди 
две седмици, а които са ползвали работещите 
в общината. От този концерт са събрани 
ло 1200^ динара. Частното предприятие “Бан 
комерц” е внесло 150 динара за черквата. Да 
споменем и името на Небойша Милич от Пол- 

Ръжана, който е дал 60 динара. 
Димитровградчани, джиро-сметка 42802- 

763-0-37 чака вашите пари!

око-
кажем: на

ска

ността на гражданите.
Разговор води: 

Б. ДимитровА. Т.

О ШмюШ23 МАЙ 1997 г.



ОТ„АНИТЕКС" В БОСИЛЕГРАД
ОВЦЕФЕРМАТА В РАДИЧЕВЦИ

ЧОРАПОГАЩНИЦИ И ЗА 
БЕДНИ, И ЗА БОГАТИ

фирма^^Ащгпшсс Боснлегтд1 Го "ТзГ Р“’ “Ан"ТеКС” реДО°-
собственост на Драгана Ивано- ки 1-1»™!!!°” СР°К плаща всим' 
ва, заплануваното годишно ппо- й * Финансов“ задължения, 
нзводство се изпълнява ритмич на 1ента Други фирми дължат 
но. Работи се на три смеТбез “ ПредпРиятисто »аД Ю4 000 д„- 
прекъсване. Договорените срок
ове се спазват, като при това спе
циално внимание се посвещва на

ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ БРЕМЕ ЗА „НАПРЕДЪК”?
В овцефермата на предприятието за селскостопанска дейност и изкупуване „Напредък” в Босилеград 
трябваше да се отглеждат 3500 овце и 500 кози. От нея се очакваше да даде импулс на живот
новъдството в общината, но това не се сбъдна и сега има само 677 овце. За изграждането й преди 
десетина години бяха вложени значителни финансови средства. В предприятието изтъкват, че тя е 
нерентаоилна, че работи на загуба и че е голямо бреме за работниците. Защо?

“Преди четири години, кога- 
то “Напредък” стана самостоя
телно предприятие, в овцефер
мата имаше 2360 овце. Всъщ
ност никога и не е имало повече.
Като

дефектна, че трудно може да се 
поправи. Тази година овцете са 
толкова гърчави, че само около 
400 са се оягнили. Само 100 аг
нета са продадени на пазара, а 
останалите са малки. Трудности 
има и с набавянето на храна. От 
150 тона сено, колкото се похар- 
чва годишно, предприятието 
обезпечава едва 30 на сто от сво
ите ливади, а останалото коли
чество купува от селяните. Ли
вади с изкуствени треви са за
сети преди десетина години, а па
ри за нови няма...

В предприятието са направи
ли сметка, според която тази го
дина овцефермата ще има 197 
хиляди динара загуба. От агне
тата, вълната и от производст

вото на 800 кг сирене са заплану
вани приходи от 61 хиляди ди
нара. Разходите обаче са чети
рикратно по-големи и според 
преценката ще възлязат на 258 
хиляди динара. В плана е предви
дено да се купи сено за 55 хиляди 
динара, сол и фураж - за 35, за 
поправка на механизацията и за 
набавка на резервни части -15, а 
153 хиляди динара за топла за
куска и за заплати на 18-те ра
ботника.

“Загубата е неминуема и не 
знам какво ще правим”, 
Захариев и добавя, че раб 
ците в предприятието негодуват 
и все по-сериозно задават въп
роса докога ще издържат овце
фермата от заплатите си.

В предприятието нямат идея 
как да се увеличи броят на ов
цете и да се попълнят капаци
тетите на овцефермата. Нямат 
отговор и на въпросите как да 
обезпечат средства за поправка

Тази засега единствена 
производствена фирма в об

щината от началото на настоя-

част-на

резултат от погрешните 
преценки и действия на бившето 
ръководство на фирмата, вмес
то да нараства броят на овцете 
постоянно намаляваше. Докато 
в нея се отглеждат малко овце, 
тя ще бъде нерентабилна и ще 
бъде на загуба. Това показаха и 
последните няколко години”, 
казва Стоян Захариев, изпълня
ващ длъжността директор в 
“Напредък”.

Овцефермата е в окаяно със
тояние, заявяват в предприяти
ето. Механизацията е толкова

казва
отни-

Днес “Напредък” се намира в твърде тежко финансово 
положение. За добитък дължи на селяните 166 000 дина'ра и 
повече от тях чакат за парите си над половин година. От друга 
страна, има и предприятия, които му дължат 188 000 динара - 
така например само белградската “Славия” му е длъжна 97 000 
динара. Под въпрос е обаче кога тези предприятия ще върнат 
дълговете си, понеже повечето от тях се намират в крайно 
тежко положение.

“Напредък” е затънал толкова дълбоко, че 60-те работника 
не са получавали заплати още от ноември миналата година.

щата година обезпечи още две 
нови машини и прие на работа 
още 6 нови работника. С оглед 
на това, че става въпрос за из
ползване на най-съвременни те
хнологии, тук производственият 
процес е осъвременен, а качест
вото и производителността са 
издигнати на по-високо равни
ще, с което фирмата повиши 
конкурентността си. Понастоя
щем в “Анитекс” се произвеж
дат 9 вида дамски чорапи и чо
рапогащници, от обикновени до 
най-съвременни, както се казва - 
и за бедни, и за богати, които 
струват от 3,5 до 15 динара.

на механизацията и за нови из
куствени ливади. Без решаване
то на тези проблеми овцефер
мата няма да може да стъпи на 
краката си.

качеството на изделията. Така 
този малък колектив, и при тру
дни условия, повишава конку- 
рентноспособността си и си про
бива път към все по взискател
ния пазар. Затова в “Анитекс” 
казват, че засега за изделията им 
няма “зима”. Произведеното ко
личество не се складира, а вед
нага се доставя на делови пар
тньори в много градове в репуб
ликата и на няколко частни фир
ми в Босилеград.

Тук редовно се заплащат ли
чните доходи, а средната зара- 
ботка на 18-те работника въз
лиза на 650 динара. Редовно се 
заплащат и всички обществени 
данъци. За разлика от деловите

в. Б.

ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ „МАЯ" - ЗВОНЦИ

Десет
успешни
години

Преди десет години Божко 
Таков, икономист и ентусиаст, 
създаде пчеларската коопера
ция “Мая” в Звонци. Като дълго
годишен успешен пчелар, той 
добре знаеше, че Звонският 
край има идеални условия за 
пчеларство. Пъстрите ливади по 
Влашка, Ветрен и Гребен план
ина са богати на медоносни 
цветя, а в този край има и много 
акациеви дървета. . тлмтггшштппг» « ,|г 'в**м‘"44

- Кооперацията има голям Никола Йосифов, кооператор на "Мая" в Звонци, в своя пчеларник
брой кооператори и им е дала 10 фОНд за развитие, 20 процента от Пчеларската кооперация 
000 кошера при условие да дават средствата ще осигури коопер- “Мая” е запланувала да създаде 
по 7 кг мед годишно за един ко- ацУ1Ята? а останалите пари ще бъ- собсвен пчеларник с 200 кошери 
шер в продължение на 5 години дат ОТПуСнати от комерсиалните и да даде на кооператорите си 
и да продават меда си на “Мая - банки в село Пресека “Мая” още 200 кошери. Кооперацията 
казва сегашният директор на има работилница за опаковка на има и търговски магазини в Ра- 
звонската пчеларска коопера- меда в буркани от три, един и кита, Пресека, Звонци, Куса 
ция г-н Стоян Наков, икономист. половнн килограм и пластмасо- врана и Звонска баня. В “Мая” 

Наков ни осведоми, че преди ви кутин от 250 и 25 грама. Ме- работят 11 души: един висшист 
две години кооперация Мая е дЪТ се класифицира като лива- (икономист), двама със средно 
направила програма за рсвига- ден^ аКациев и горски. Хигиени- икономическо училище, двама 
лизация на пчеларството в чният завод от Пирот редовно търговци, а останалите са квали- 
Звонския край. Една трета от не- ВЪрШИ анализи на меда на звон- фицирани и неквалифицирани 
обходимитс за реализацията на ската кооперация и винаги дава работници, 
програмата финансови средства 
ще отпусне Републиканският

м. я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СТАРИТЕ ХОРА СЕ 

НУЖДАЯТ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНА ПОМОЩ
Докато населението в Босилеградска община намалява, броят на 
старите хора, нуждаещи се от различни видове помощ, от година на 
година се увеличава.

Обществените и стопанските промени през последните няколко 
десетилетия и особено ускореният процес на индустриализацията 
насочиха младите хора от селата към индустриалните центрове и 

изменят демографската структура. Този демо-коренно измениха и 
графски процес поражда и редица проблеми от социален, морален, 
икономически и здравно-психологически характер. Останали сами, 
старите хора все повече представляват проблем не само за по- 
младите, които трябва да се грижат за тях, но и за обществото.

В Босилеградска община населението от година на година 
намалява, а от друга страна се увеличава броят на старите хора, 
нуждаещи се от различни видове помощ. Над 65 на сто от старци 1 е 
живеят без деца или роднини, а от тях над 40 на сто са напълно сами 

Интересно е да се пбсочат и следните факти: през изтеклата 
Босилеградска община са се родили само 120 деца, а броя I 

1 .В селата Назърица,

Й. Милановвисока оценка за качеството му.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАгодина в
Дог"ница Грешник е^ЛючснсамТединТрак, родено с едно дете, 
абооят иа умрелите е много мо-голям - 12 души. Преди двадесет 
годили в тези зри села е имало над 80 ученика от първи до четвърти 
клас а в момента са само десетина. В общината вече има села 
(Буналево Жеравино, Барйе), останали с по двадесетина души, 
' У * нападнала възраст След няколко години тези села ще

ОВОЩАРИТЕ ОТРАВЯТ ПЧЕЛИТЕ
нанасят вреда не само на пчелите, но и на себеТези дни в пълен разгар е защитата на овощ-

дръвчета от разни вредни насекоми и бо- си. Защото тъкмо при цъвтежа пчелите опраш-
ват овошките. А когато върху прашеца има от- 

дръвчетата с определени химически препарати, ровни за пчелите химикали, пчелите не само че 
О г гледна точка иа овощарите това е нормално, умират, но не може да се извърши и опрашва- 
От друга страна, пчеларите жестоко негодуват нето, така че вредата е двойна - и за овощарите, 
но същия повод. Причината е съвсем проста - и за пчеларите. Сигурно е, че овошките трябва 
защитавайки овошките, овощарите унищожа- да бъдат защитени, но третирането им с преда
ват пчелите. Вече са известни случаи на масово рати трябва да се извършва привечер, когато 

Желюша като последица пчелите вече са сс прибрали в кошерите, казват

ните
лести. Тя се осъществява чрез пръскане на

всички в
останат без хора.
животновъдство ^разбира^^само^толкова, колкото «а произведат
основни продукти за своята прехрана, или пък за тяхната екзистен- 
иияГгрижат дебата им. Нообщо взето положението „а старите

ХОРОбнщнскитс и**република^ежиге соцйашши други институции и

да облекчат положениею им. Ооа ю това ” « ,а ог13.
са и други видове сопиални здра|ПШ И ХУ ‘ ' Р топ;, отношение
решаването на жизнените проблеми на ст р

организация на Червения кръст.

се занимават със земеделие и

измира не на пчели в
от отровните действия на химическите препа- пчеларите.

Примерът с един тукашен пчелар и овощарраги.
Пчеларите казват, че защитата на овошките ясно показва, че не става дума само за незнание, 

е необходима, дори и чрез използване на препа- Когато му напомнили, че ако пръска овощията 
рати, които са вредни за пчелите. Проблемът е през деня, пчелите ще пострадат, той кратко 
обаче в незнанеието на овощарите кога да про- отговорил, че “няма нищо страшно в това, 
веждат защитата. Пръскайки овошките по вре- защото неговите пчели не са тука, а на село”! 
мето, когато цъвтят, овощарите без да искат А*т-

инсти-

м. я.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ4000 ХЕКТАРА ГОЛИНИ 

СА ПРЕВЪРНАТИ В ГОРИ ЦАРИБРОДСКИ 

ЛЕВЕНТ В СЪРЦЕТО 

НА ВОЙВОДИНАХЕКТАРА
На последното си заседание щ 

Изпълнителният отбор на ОС ЦЦ 
Димитровград отпусна от об- Щ 
щинския бюджет 5000 динара на Я 
общинското Движение на гора- щ 
ните за набавка на фиданки. Щ 
Движението ще издължи 4000 Я 
динара, когато получи средства Щ 
от републиканското мннистер- Ш 
ство за селско стопанство и ле- Щ

модерно обзаведена къща.Цярибродчани добре 
напят Личко и Тона Ковачеви Идва няколко иъти през годи- 
- двамата братя от Каменица, мата. Цялото семейство ире- 

бакалии. Те дълго карва лятото тук - Стоян има

пот- ил

търговци в
време св живяли в Цариброд, зъдължения към старата си 
тт.й не можем да кажем, че са майка. Трябва да я подсигури с 
кореняци Тона Ковачев има дърва за отопление, да посети 
един син-левент - Стоян, който и свидния гроб на рано лочи- 
най-малко три-четири пъти на палата сестра Станка. По те- 
годината идва в града ни и от лефона се обажда почти всеки 
любов към него, и да посети ден, съжалява малко, че се по
остарялата си майка Тинка, За отдалечил от българския език 
Стоян няма тайни в града, Той и кирилицата като писмо. I ам, 
чете редовно "Братство”, сле- в новия му край, повече се пол- 
ди отдалеч новостите, долъл- зва латиница, 
ва моите разкази за стари сгъ- Миналата година с удовол- 
граждани, предлага дори още стиве е гледал представлени- 
повече да сс пише за някои от сто “ГТипи-дългото чорапче , 
тях. Да се съберат, казва, на което показаха в Бечей димит- 
едно място сказанията за Есто ровградските деца на театрал- 
Иванов, баба Младенка, да сс ния преглед, където получиха 
запишат легендите и истори- високо признание. Гам лри- 

най-старите къщи в гра- съствал и бил посрещнат мно
го радушно режисьорът Сте- 

Нис го питаме колко годи- фан Методиев, който подгот
вя отново интересна детска

совъдство.
Благодарение преди всичко № 

на това решение на ИО, общин- Щ 
ското Движение на гераните в ® 
съдействие с отделните клонове 4 
на тази о 
училище

рганизация в основното 
“Моша Пияде” и дн- година е запланувано да се за-телно 403 хектара площи, дока- 

митровградската гимназия, през то сп заТревени около 39 хек га- лесятсамо около 10 хектара. От 
първата десетдневка на май ор- Организирането на младеж- друга страна, от общо залесени- 
ганизира акция по залесяване, но *ките ‘ ||И <! „„скъсило през те 4000 хектара от 1965 г. до днес
време на която бяха залесени ок- ^7 ГОДШ1а рруиа младежи от преди всичко заради небрежно- 
оло 5 хектара голини в местнос- 1
стта Параснне над димитров
градската болница. В тази акция 
се включиха и работниците от 
“Комуналац’\ конто залесиха 
около 5 декара голини в района 
покрай любимото за димитров-

нашага община тогава са обра- стта на хората, които са продиз- 
зувалн организация “ГОРА”, ко
ито също така е била п състава щожени над 500 хектара гори. 
на на общинското Движение на Според неофициални данни па

територията на Димитровград-

викали горски пожари, са уни
ите за
да.

гора ните. ни живее в Бечей, как е попад
нал във Войводина, има ли там сценка.

градчаните излетно място - ма
настира “Свети Димитър”.

Движението на гораните 
официално е сформирано през 
1965 година. Оттогава до днес на 
територията на Димитровград
ска община общо са залесени ок
оло 4000 хектара голини. За из
ключителните си резултати дви
жението е удостоено с много- 
бройни признания от републи
канското Движение на гораните.

От 1982 г. до 1987 година в 
нашата община са били организ- дини залесяването на голините в 
иранп и съюзни младежки тру- общината до голяма степен е на- 
дови акции. През 1985 година са малено. Така например, през ми- 
постигнати рекордни резултати, налата година са залесени общо 
понеже са залесени прнблиза- 68 хектара площи, докато тази

наши хора и поддържат ли 
връзка помежду си?

Бечей. Красив, стар град 
на Тиса в Бачка. Той прите
жава стила на старинен град с 
мултинационална 
Богат град е - както е богата 
цялата Войводина. Край града 
е прочутият замък на Дюнгер- 
ски, днес реставриран снежно- 
бял хотел под името “Фан
таст”. Наблизо е и Бисерният 
остров с прочутото си сухо
__ ------ “Крокань”. Край
“Фантаст” се отглежда голямо 
стадо коне, чистокръвни и ез- 
дитни. И фирмата, в която ра
боти Стоян Ковачев, също

ЯСЕНОВ ДЕЛ

ТРУДОВА АКЦИЯ
Новоизбраното ръководство на Местната общност в 

Ясенов дел начело с председателя Станон Савов тези дни ор
ганизира акция за прочистване на пътя от селото до Звонци. В 
акцията участваха 13 ясеиовделчани.

култура.

й. м.

ска община понастоящем има 
общо 17 000 хектара широко
листни гори и 3500 хектара иг
лолистни гори. Стойността на 
това горско богатство възлиза 
на около 12 милиона динара.

Председател на общинското 
движение на гораните вече 16 го
дини е г-н Йордан Маринков, 
дипломиран агроном (сега пен
сионер), ентусиаст и добър спе
циалист в тази област. С явно 
разочарование г-н Маринков из
тъква, че през последните ня
колко години жителите на об
щината, особено младите, не се 
ангажират активно в областта 
на залесяването. В бъдеще е не
обходимо да се проведе разяс
нителна работа с гражданите 
като да им се обяснят всички от
рицателни последици и екологи
чни проблеми за населението, 
ако продължи тази тенденция за 
намаляване на горите. Трябва да 
се изтъкне и фактът, че за жи
телите на общината годишно ще 
са необходими около 6000 куби
чески метра дърва само като 
отоплителен материал.

Според преценките на г-н 
Маринков, на територията на 
Димитровградска община по
настоящем има приблизително 
8000 хектара голини, които би 
трябвало да бъдат залесени. Об
щинското Движение на горани
те има трудови и организацион
ни възможности годишно да за
леси около 300 хектара повърх
нини. Обаче когато става дума за 
финансовите възможности, си
туацията е доста тежка, особено 
след отменянето на републикан
ския фонд за развите на горск
ото стопанство, чрез който са се 
финансирали дейностите на го
раните. Този Фонд е отменен 
миналата година и поради тази 
причина общинското Движение 
на гораните сега настоява да се 
сформира съответен Фонд при 
Общинската скупщина Димит
ровград.

През последните няколко го- бя-
ло вино

има стадо коне, които готвят 
за състезания по света и у нас. 
За Бечей са значителни още 
две фирми: “Флора”- (фабри
ка за консервиране на зелен-

I ИНТЕРЕСНО ОТ ИСКРОВЦИ

Свинята питомна, 

прасетата - диви

Стоян Ковачев

Стоян казва, че е чел с ин
терес в “Братство” за родите-

чуци, плодове производство на 
сокове, и рибарник.

От 1964 година до днес лите на Васил Иванов - Циле, 
Стоян Ковачев е в ПИК-БЕ- който се е родил в непосред- 
ЧЕЙ. Това е голям комбинат ствена близост с тяхната къ-
за полевъдство, скотовъдство ща, която, за съжаление, днес 
и производство на бира и пе- 
карски изделия, притежаващ, лото негово семейство. Като 
мелници. Стоян е ръководи- малък е слушал и запомнил, че 
тел на една от фермите за ско- бащата на Есто Иванов е бил 
товъдство. Отглеждат крави, съзаклятник на Васил Левски, 
свине, прасета и чистокръвни, участвал е във въстанието, 
ездитни коне. бил е ранен в крака и затова е

След като пуснал корени в избягал в края на миналия век 
Бечей, по закона на печалба- чак в Пирот. После, в нача- 
рите Стоян се върнал в нашия лото на века, заедно със съп- 
краи да си избере съпруга. И ругата си Йованка и баба 
намерил красивата и чевръста Младенка, които са от Забър- 
Нелка отПъртоиопинци.с ко- дието, се установява в Цари- 
ято отгледали две деца - Соня, брод.
на 24 години, и Ивица - на 19. Точно по време на разго- 
Дъщерята Соня, идвайки при вора ни го потърсиха роднини 
баба и дядо в Димитровград, си от Радейна. Утре ще пътува за 
харесала
край, от Бурела, и след женит- щнем пак и тогава да разкаже 
бата двамата също се устано- повече за братя Ковачеви, за 
вили в Бечей. Те са техници по дядо си Велчо и ненадминати- 
механизацията, а съпругата на Те му постижения в отглежда- 
Стоян е служителка във фаб-

не съществува. Той помни ця-

Бечей. Уговаряме се да се сре-момък от нашия
Спасен Христов и внучките му със свинята и прасетата

Ако тези дни някой случайно или нарочно надникне в двора 
на Спасен Христов от село Искровица, ще види интересна 
картина: две съвсем обикновени, “домашни”, дето се казва, 
свине, а около тях - 13 малки диви прасета! Всъщност те само 
изглеждат като диви (ошарени като тези на дивите свине), а 
иначе са като всички останали прасета - весели, интересни и 
игриви. Питате се как става това: от домашна свиня - диви 
прасета!

нето на патици и още други 
риката за производство на фу- събития и факти, които ще са 
ражи. Така Стоян, наследил ценни за историята на града 
домакинските качества на 
своя баща, създал голямо се
мейство в сърцето на Войво- изложба в Пирот през 1929 го
дина. Имат голям и хубав дом, дина, на която Велко Ковачев 
имат и много роднини и при
ятели. Много хора от нашия 
край, които са далеч от род- графия, на която е показано 
ното огнище, се срещат и дру- дървото на човешкия живот, 
гаруват. Има ли желание той Интересна, старинна лито- 
да се върне в родния край?

Стоян казва: “Може би, но 
след пенсия”. Тук си е постро

им. Тогава ще фотографираме 
диплома от една земеделска

“Много просто! - казва собственикът на свинете и прасе
тата. - Както и в останалите отдалечени села, така и около 
Искровци има много диви свине. Моите свине свободно си ходят 
и извън двора в близката гора. Там са си намерили “любовник” 
и ето резултата - от едната шест, а от другата - седем прасета.”

Спасен има още две свине (били пет, но една му се загубила). 
Той отглежда и осем говеда. В Искровци живее като пенсионер 
със съпругата си Надежда. Синовете му Младен и Бранко 
живеят в Пирот.

е получил награда, а също та
ка ще заснемем и една лито

графия.

Лилия НейковаА. Т. Б. Димитров

О 23 МАЙ 1997 г.



МЛАДИ ТАЛАНТИ
БОБАН ИСТАТКОВ КЪМ 24 МАЙ - ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

„ДОКТОРЧЕТО” ИМА 
ГОРЕЩО ЖЕЛАНИЕ ДА 

СТАНЕЛЕКАР

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА...
Още през IX век Бъл- 

гария става трето културно 
средище в Европа след Рим 
и Византия. Българският на
род навлиза в “златния век” 
на своето културно разви
тие. Пътят към него 
ветява от дваматта титани 
на човешката мисъл - брат
ята Кирил и Методий. Об
кръжени с ореола на своя- 
тост още след тяхната смъ
рт, получили най-висока 
оценка от своите съвремен
ници и непосредствени сле
довници, останали безсмър
тни в броеницата на векове
те, те все повече привличат 
вниманието и признателно
стта на славянството в без
спирния поток на времето.

През деветия век - време 
на религиозна схоластика и 
мракобесие, двамата братя 
възвестяват на света една 
велика правда - правото на 
всеки народ да се моли, чете 
и пише на своя роден език, правото да създава своя 
литература и култура. Това свое убеждение 
двамата просветители налагат в тежка и упорита 
борба, превърнала живота им в истински подвиг. 
Блестящият, всеобхватен ум на Кирил, съчетан с 
безграничната вяра и убеденост на Методий в пра- 
вотата и бъдещето на великото начинание, стават 
извор на воля и морална сила в борбата с три- 
езичната теория, зад която се крие стремежът на 
Византия за световно политическо господство.

Кирил и Методий са родени в Солун, втория по 
големина и значение град в многонационалната 
Византийска империя, разположен в гъсто насе
лена със славяни област. Баща им Лъв заемал 
отговорна държавна длъжност - помощник на 
градския управител. Константин е роден около 
827 година, а Методий е по-възрастен от него (ок
оло 815 г.). Съществуват предположения, че май
ка им е била славянка. Затова пък особено зна
чение има фактът, че те от ранно детство вла
деели до съвършенство езика на славяните, на
селяващи Солунската област.

Константин-Кирил получава високо за време
то си образование в прочутата Магнаурска школа 
в Цариград, движи се в най-издигнатите среди от

Мала Азия - все от същата 
езикова група - получава 
първия
израз във Великоморавия.

Преди братята да потег
лят на път за далечната сла
вянска страна, буквите вече 
са открити. Според твърде
нието на старобългарския 
книжовник
Храбър, двамата братя са 
създали славянската азбука 
през 855 година - осем годи
ни преди великоморавската 
мисия. Понесли новосъзда
дената азбука и преводите 
на основните книги за цър
ковната служба на езика на 
славяните от българската 
група, разбираем по онова 
време за всички славяни, Ки
рил и Методий се отправят 
към Моравия. “Старобъл
гарският е най-старата фор
ма, в която ни е познат слав
янският език - пише проф. 
Роже Бернар - и ако поняк

ога го наричат старославянски, това се прави, за 
да се подчертае универсалният характер на този 
език, който се налага като език на църквата на 
всички православни народи, така че заслужава 
името “латински език на славяните”.

Славянската страна посреща двамата братя с 
отворени обятия. “Когато пристигна във Веле- 
град в Моравия - се казва в житието на Кирил - 
Ростислав го прие с голяма чест...” Обаче срещу 
тях се опълчва с ярост немското духовенство, 
което търси подкрепата на папата. Двамата братя 
трябва непрекъснато да отхвърлят нападките на 
“триезичниците” - привърженици на средновек
овното схващане, според което християнското бо
гослужение трябвало да се извършва само на 
трите “осветени от Бога езици - староеврейски, 
латински и гръцки”. Връщайки се във Византия, 
водени от съкровеното си желание да защитят 
славянската правда, Константин-Философ и Ме
тодий отиват в Рим. По време на срещата с папа 
Адриан, Кирил с кристално ясна, чиста и логична 
убедителност достойно опровергава триезичната 
догма, казвайки: “Бог не изпраща ли дъжд ед
накво на всички? Също тъй и слънцето не свети 
ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички 
въздух? И как вие не се срамувате, като приз
навате само три езика и като повелявате всички 
други народи и племена да бъдат слепи и глухи?... 
Че ние познаваме много народи, които разбират 
книги и които славят Бога, всеки на свой език. 
Известни са следните: арменци, перси, авазги, 
ивери, сулди, готи, авари, тирси, хазари, араби, 
египтяни и много други”. (“Пространно житие на 
Кирил”).

Културното равноправие на народите е 
провъзгласено! И това става през IX век! Делото 
на Кирил и Методий победжава. Пълният му три
умф настъпва в Рим, в самото средище на схо- 
ластиката. Викат ги на съд, а им устройват тър
жествено изпращане. И нещо повече: “Като прие 
славянските книги, папата ги освети и положи в 
църквата в Св. Мария...”

Славянският език звучи под куполите на рим
ските черкви! Старобългарският език се налага в 
културната история на Европа!

Друга безсмъртна страна на делото на двамата 
братя е преводът на богослужебните книги на 
говорим народен език. С това те 
света принципа на демократичността в културата 
и стават предвестници на Ренесанса в Европа.

За да се оцени значението на тяхното дело, се 
налагат сравнения. Едва през XV век в Англия 
Внклиф превежда църковните книги на англий
ски, а Джефри Чосър написва първите стихове на 

През същия век Ян Хус произнася своята 
първа проповед на чешки език, а във Франция 
Франсоа Внйон въвежда френския език в литера
турата. Още по-късно, в началото на XVI век Мар
тин Лутер превежда в Германия библията на нем
ски език, а Томас Мюнцер пише своите памфлети 
на този език. Кирил и Методий ги изпреварват не 
с десетилетия, а с векове!

По време на Възраждането в България образ
ите на Кирил и Методий засияват с нова сила. 
Честването на 11 май (24 май - нов стил) става 
светъл и неповторим народен празник. Днес денят 
на славянските просветители е тържество на 
славянското самочувствие и култура. Признател
ните иоклоления възторжено славят величавото 
дело на солунските братя.

' : си практически
За да влязат в рубриката ми, 

студентите “първачета” трябва 
да са нещо “особено”. Нашият 
голям малък доктор (кавичките 
са излишни) е наистина нещо ос
обено.

' -ймети, свързани с различни 
ники, където по-точно ще опре
деля истинското 
Може би пе 
ни болести 
диология.

кли-

си желание, 
диатрия или вътреш- 
- по-специално кар-

се ос-

й51 ЧерноризецКазва се Бобан Истатков, 
студент от първи курс на Меди
цинския факултет в Ниш, един
ственият син на майка Злата от 
с. Височки Одоровци 
Иван от Поганово, които 
ят в Димитровград. Ако не бях 
почувствала огромната сила на 
любовта му към

* Скъпо ли 
книгите?

е следването,

- Почти всички медицински 
учебници са от вуйчо ми. Новите 
са скъпи. Но понеже съм “луд 
медицината”, винаги си имам па
ри за всичко необходимо, съвр- 
зано с нея. Получавам студент
ски кредит, който е достатъчен 
за квартирата и парфюма, а за 
останалото отговарят родители
те ми.

и татко 
живе- по

ЯБв.гАмедицината, 
може би в заглавието, а и в жи
вота името му по-естествено ще
ше да се свързва с думата “фут
болист”.

1

!ш «
* А не си ли „луд” и по фут

бола? Чух за любовта ти към 
него. Занимаваш ли се още с 
този спорт и до каква степен?

- Активно се занимавах с 
футбол почти седем-осем годи
ни, играейки за “Балкански” от 
Димитровград, и през последни
те две години заиграх в първия 
тим, което беше моя мечта. През 
миналото лято имах покана от 
т.ротския “Прогрес”, който иг
рае в Сръбската лига - по-гол- 
яма от нашата (Тимошка зона), 
но им отказах, решен да следвам 
медицина, за която чувствам, че 
съм предопределен. С футбол се 
занимавам и ще се занимавам и 
по-нататък, винаги когато съм 
свободен или ме поканят да по
могна на “своя” "Балкански”, а и

*Преди известно 
ших да отпечатам интервютата с 
младите таланти като специална 
публикация (книжка), в която 
„привилегията” да намерят име
то си ще имат само „някои” 
(онези, които ще станат истин
ски

време ре-

Св. Св. Кирил и Методий

представители на най-прос- 
перитетните слоеве на общест
вото ни). Ти ще поискаш ли да 
намериш място и там?

- У нас се казва 
здраве. А аз толкова много же
лая да стана лекар (още като де
те се “занимавах” с професията 
си), че вече почти съм известен 
между приятели и роднини като 
такав. Мнозина смятаха, че съм 
роден за футболист, но топката 
ще ми бъде само спортен рек
визит, от който няма лесно да се 
откажа, а за истинската профе
сия ще се постарая (да се изучва 
за лекар). Не казвам доктор, по
неже “доктор” вече ме наричат.

живот и

* Кои, как, къде, защо?
- Може би вуйчо ми е винов

ник, той е лекар и аз покрай него 
още като момче му помагах, да
же сам мерих кръвното налягане 
на съседите в негово отсъствие, 
а и по време на футболните ма
чове, случеше ли се някаква зло
полука, край дежурния лекар ви
наги се намирах и аз. Понякога 
даже бях и “консултиран” от слу
жебния лекар. Също смятам за 
необходимо да припомня, че от 
вуйчо ми “откраднах” и голяма 
част от знанието, което също та
ка дължа и на книгите му, от ко
ито научих много. На контрол
ните работи по анатомия полу
чих първите си десетки - бележ
ки, които не са официални, но 
обещават, че по-лесно ще поло
жа цялостния изпит през юни.

интелигенцията и пред него се откриват перспек
тиви за бляскав живот. От млад той се прочува със 
своята необикновена ерудиция (начетеност), 
ради което получава прозвището “Философ”.

“И след като изучи граматиката за три месеца, 
отдаде се на други науки: изучи Омир и 
рията, а при Лъв и Фотий - диалектиката и всички 
други философски науки; освен тях още риторика 
и аритметика, астрономия и словесност и всички 
други елински изкуства...” (“Пространно житие на 
Кирил”).

Пред обществената кариера Кирил предпочи
та пътя на самоотричането, на самовглъбяването, 
но не и на бягството от живота, защото, както 
показва по-сетнешният му жизнен път, борбата на 
духовното поле е негова стихия. Първоначално 
библиотекар в патриаршеската библиотека, а 
след това и преподавател по философия в Маг- 
наурската школа, навсякъде той блести със 
ум. Две отговорни мисии при арабите и хазарите 
показват на дело ненадминатото му умение да 
полемизира и убеждава. Третата мисия във Вели
коморавия е съдбоносна за славянството.

Неговият брат Методий е бил управител на 
славянско княжество, но напуснал този пост и 
станал монах в манастир, разположен в планината 
Олимп. Тук към него се присъединил Константин. 
Двамата братя отново попаднали в близост със 
славянското население.

Необикновено надарен и интелигентен, с ши
рок поглед, склонен към философска вглъбеност, 
Константин долавя необходимостта от приобща- 

славяните, живеещи на територията на

по-

геомет-

I
Бобан Истатков

през лятото. В Димитровград, а 
и в околните села се провеждат 
многобройни и качествени тур
нири, истински футболни спек
такли. Понякога участват и по 30 
отбора - участвал е “Наисус” от 
Ниш, идваха и български отбори 
от Сливница и София. Моят ек
ип успяваше да стигне до полу
финалните срещи, а сега се “на
виваме” за среща е най-силния - 
“Казабланка”. В нея играят по- 
стари и по опитни състезатели - 
всички от “Балкански”, но и ние, 
по-младите не се предаваме; ис
тински любимци сме на зрите
лите.

* А първият ти изпит?
- Първият мина благополуч- 

сега вече не съм “новак’.

своя

но и
Изпитът беше по “биология с ху- 

генетика”, подготвях го 
би и повече отколкото бе-

възвестяват наманна 
може
ше нужно, но ми се искаше със 
сигурност 
те...’

да си отворя враги-

* Нужно ли е упорито и дъл
го учение?

- Освен задължителните ча
сове във факултета и практичес- 

упражнения в лаборатори
ите и клиниките, отделям още 

“домашно

него.
* Как се справяте с момиче

тата, с техните стремежи да ви 
насърчават, но и да привлекат 
вниманието ви?

- Между големия брой обо- 
жателки си намерих една или, 
по-точно, тя ме намери вече... В 
момента учи в средно медицин
ско училище в Зайчар, също е от 
Димитровград и най-често се 
срещаме там.

* Не ви ли е страх от „крад-

ките
ване на
Византия, и па съседните славяни, включени в 

към многонационалната
седем-осем часа за 
учене. Известно е, че следването 
в Медицинския факултет е най- 
дълготрайно (трае шест годи
ни), задължителният стаж трае 
още една година и специализаци- 

три до шест години. Зна
чи, за да станеш истински лекар, 
са необходими повече от десет

българската държава, 
византийска култура. Така той стига до идеята, че 
трябва да се създаде азбука и да се напишат книги 
за славяните. Много е вероятно още преди мо
равската мисия двамата братя да са извършили 
подготовка в тази насока, която не е била добре 
посрещната от цариградските духовни и светски 

Защото спрямо балканските славяни Ви

йте от

власти.
зантия винаги е проявявала асимилаторски стре
межи в една или друга степен.

По този начин великото обновително дело на 
Константин-Философ и Методий, замислено за 
славяните от Солунско и преселниците славяни от

ци”?години.
* Ти избра ли вече своята 

специалност?
- С особено голямо нетърпе

ние очаквам трети курс, когато 
ще се запозная е всички пред-

- Сега може би аз повече се 
“страхувам”, а през лятото, по 

на мачовете, във всичкивреме 
случаи - тя... Красимира Иванова - Николич

М. Стаиойевич
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НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРНОТО 
ТВОРЧЕСТВО В КОЛАРИ

АКТУЕЛЕН ВЪПРОС

КОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ ГРИЖИ 

ЗА ЧЕРКВИТЕ?Успех на Сузана Евтимова
На Републиканския преглед за литературно творчество на 

учениците от основните училища в Сърбия, който се проведе в 
Колари край Смедерево, Сузана Евтимова, ученичка в пети класна 
босилеградското основно училище спечели трета награда 
хотворението си “Рсдари”. Наградата ще й бъде връчена на 30 май 
тази година, когато организаторът на прегледа ще устрои прием за 
всички наградени ученици в основното училище "Илия Коларац ’ в 
Колари.

Безспорно, това с още един успех на босилеградското основно 
училище и стимул за още по-дейна работа и на учениците, и на 
преподавателите, както във възпитателно-образователния процес, 
така и в извънучилищната дейност. Сузана казва, че не е очаквала 
награда, но след като я е спечелила й се радва много и още повече 
ще се ангажира в тайните на литературното творчество. Разбира се, 
голяма помощ в това отношение и занапред ще очаква от своите 
преподаватели, преди всичко от преподавателката си по сръбски 
език Олга Алексова.

много черкви в Внсилсградския К|>пй лека- Шри
полски сс разппдпт, а никой ис взима мерк• Р ^ ОСИГурят и от черковните имоти 
спасяването им. В такова състояние - и Р , ливади) но предварително трябва да се 

-Свети Илия” в Горна Лисина Покри.п^й с тях. За да с1 даде озто-
вече е проканпл, стените и таван ьт й У въпрос, трябва да се знае кой е
пенио падат и ако не се вземат спешни мерки, М н м ч',игс „ „аШия край - Сръбската 
близкото бъдеще черквата щс рухне. „твославна църква или местното население?

Разбира се, че не трябва ^ ' Кпкто и да с, проблемът с твърде сериозен
и час по-скоро трябва да сс решава.

със сти-

вата

рухват културно-исторически 
тросни преди повече от един век, но възниква 
въпросът: кой е длъжен ди сс грижи за тях. 
Макар чс страда от безпаричие, местното насс-

А. Аитимов

БРОЯТ НА СЕМЕЙСТВАТА, КОИТОВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА 
ИСКАТ ДЕТСКИ ДОБАВКИ

м. я.

„БЯЛАТА ЧУМА” И ЛИМИТЪТ 

СА ОСНОВНИ ПРИЧИНИ
СРЕЩА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СЪРБИЯ

ТАЗИ ГОДИНА ДОМАКИН 
БЕ ЧАНТАВИР 5,49 - ако с селскостопански про

изводител, беше относително 
нисък и семействата навреме са 
изчислили доходите си и не са 
подавали искове. При някои се
мейства пък е спаднал интере
сът за добавки, понеже не се из-

На Службата за обществени ха 1340 деца. В службата казват, 
грижи за семейството п ОС в Бо- че са започнали да ‘ обработват 
силеград до средата на месеца, исковете и чс някои от ссмсй- 
докогато бе продължен срокът, ствата сигурно не изпълняват ус- 
пристигнаха по-малко искания лонията, затова исковете им ня- 
за детски добавки, отколкото ма да бъдат приети, 
през последните години. Сега до
бавки поискаха около 800 семей- че все по-малко семейства искат плащат от април миналата го- 
ства за разлика от миналата го- детски добавки. Основната при- дина. Една от главните причини 
дина, когато бяха подадени 1025 чина е тазгодишният лимит на за това по-малко семейства да 
молби. Въпросът е обаче дали приходите на член на домакин- искат добавки е и “бялата чума . 
всички, които са подали молби, ство през последните три месеца Много повече деца завършават 
ще получат добавки. Миналата на миналата година. Доходът от средно образование (добавки 
година например само 750 семей- 225 динара на член на домакин- получават ученици до 19-годиш- 
ства бяха изпълнили необходи- ство, доколкото родителят е в на възраст), отколкото се раж- 
мите условия и добавки получи- трудови отношения, съответно

Традиционните срещи на основните училища в Сърбия тази 
година се проведоха от 16 до 19 май в Чантавир. На срещите учас
тваха 15 основни училища от Сърбия и по-конкретно от Димит
ровград, Пирот, Александровац Жупски, Призрсн, Витомирица, 
Сръбски Кръстур, Руски Кръстур, Ковачица, Уздин, Нови пазар, 
Чантавир, Таванкут, Печинци, Драгаш и едно училище от Белград.

За тазгодишните срещи бе обявен награден конкурс за всички 
участници на тема “Играели си черни коне../’ Темата е една и съща 
за литературно и изобразително творчество. От Димитровград бяха 
изпратени пет труда.

Срещите на основните училища са продължение на някогаш
ното “Братско хоро”, в което участваха представители на основни 
училища на народа и народностите от Сърбия. Родоначалник на 
“Братско хоро” бе димитровградското основно училище “Моша 
Пияде” преди повече от 30 години. В срещите участват почти съ
щите училища, само че в днешно време броят на участниците от 
едно училище е ограничен. Тази година от Димитровград за Чанта- 
вир заминаха 20 ученици и 4 преподаватели.

Много са причините за това,

дат. в. Б.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

А. Т. Подкрепят колегите си, а не стачкуватДНЕС И УТРЕ В ДИМИТРОВГРАД
“Медицинските работници в Здравния дом в онези, които имат направление от лекари на обща 

Димитровград напълно подкрепят исканията на практика или пък имат специално направление за 
своите колеги от републиката, но няма да пре- консулт трябва да бъдат прегледани и ако е необ- 
късват работата си” - заяви за нашия вестник уп- ходимо, да им се окаже необходимата лекарска 
равителят на това заведение д-р Васко Велчев, помощ. Според думите на д-р Велчев, здравните 
Той ни информира, че според наредбата на дирек- работници от Димитровград се солидаризират с 

на Здравния център в Пирот (в рамките на колегите си от републиката, тъй като напълно

„ГИМНАЗИАДА ‘97”
Традиционната среща на гимназиите от Пиротски окръг тази 

година ще се проведе в Димитровград.
Днес и утре (23 и 24 май) димитровградските средношколци ще 

бъдат домакини на своите другари от гимназиите в Пирот, Бела 
паланка и Бабушница. В течение на два дни средношколците ще се 
съревновават в различни области - както на обучението, така и в 
различни спортни състезания. Всъщност крайната цел на срещата 
не е кой ще бъде най-добър. Важното е, че два дни гимназистите от 
окръга ще общуват, ще се раждат нови приятелства за бъдещи дни. 
Гостите ще бъдат настанени по домовете на димитровградските 
средношколци.

тора
който работи и димитровградското ведомство, съзнават, че състоянието в областта на здраве- 
имат задължение да работят нормално, освен спе- опазването в цялата страна е твърде тежко. Ние 
циализираните служби, които могат да работят п не настояваме за увеличение на заплатите, а само 
само с един лекар-специалист. В наредбата на ди- те да бъдат изплащани наврме” - изтъква д-р Вас- 
ректора на Здравния център в Пирот между дру- ко Велчев, 
гото е подчертано, че пациентите, които трябва 
спешно да бъдат прегледани от лекар, както и Б. Димитров

А. Т.

ЕРИНА ПЪРЖОИНАВ “Мост” от 20 април тази година бяха поместени 
илюстрации на художника Младен Йотов, който е роден 
в Цариброд, а днес живее в Кладово. Гледам на една от 
страниците на списанието - “Портрет на майка ми”. Че 
това е тетка Ерина Пържоина! Нашата тетка Ерина, 
която благославят и почитат много хора от нашия град 
и околните села. Тя беше научила от свекърва си, баба 
Йованка Пържоина, умението да намества счупени и 
изкълчени крака и ръце и по-добре даже от лекарите 
помагаше на пострадалите деца и възрастни.

Тя живееше покрай Даскаловото, беше снаха в Пър- 
жоини, съпруга на майстор-зидаря Петър. Тетка Ерина 
бе от България, от Пернишкото село Манов чифлик, 
живя 88 години (1891-1978). Беше майка на Михаил 
(1914), Гошо (1922), Нада (1924), Киро (1927), Вера 
(1930) и на нашия художник Младен (1934 година). Само 
Михаил беше по-голям, с другите си играехме на Дас
каловото и Киро се провикваше: “Надо, дойди си, мо- 
ружнякат се опече”. Чичо Петър Пържоин и Костадин 
Майстора бяха главните майстори дюлгери. Високи, 
стройни и двамата; чичо Петър с черен мустак, а чичо 
Костадин по-рус и по-мършав човек. Петър Пържоин 
имаше още двама братя. Единия от тях - Тодор - е бил в 
Америка на печалба, заради което му остана прякорът 
Американеца, а другият - Александър - е останал в 
онази далечна земя и там починал. Баща им Йота и 
майка Йованка от Крупъц, Пиротско, 
рудината. Там повече от сто години са били поятите 
Пържоини в Язвинье и Барине пояте. Имали са много 
земя и добитък, голяма гора, естествена защита и вода. 
Чак след 1910 година схващат, че в града се заселват 
пиротчанци и други хора и те също слезли, но само 
по-младите и се заселили в махалата Чуй-петъл, която 
станала огнище на многото поколения Пържоини. А 
старите останали в гората чак до 1917 година, когато и

те слезли в града . Днес тази местност се знае като 
Пържоина падина. През 1921 година чичо Петър купил 
от Байдини, след като те си заминали за София, този 
имот, който днес притежават наслендиците на чичо 
Петър и тетка Ерина. Затова ли, питам аз, на Киро му 
викахме дълги години Киро Байдин, по презимето на 
старото семейство, което не им е род. Въпреки това, 
името се е запазило. Така ми казва “днешният глава” на 
Пржоини - снахата Цена, родена в Изатовци, а омъжена 
в Пржоини от 1957 година...

В града се знае, че Пържоини са един от най-старите 
родове с многочислени наследници, за което вече се 
пише. И това ме радва. Но аз искам да разкажа за това 
каква неоценима услуга вършеше тетка Ерина със се
риозната си и сигурна помощ на дошлите при нея хора 
с навехнати и счупени крайници. Дълги години се зна
еше, че при нещастие първо се тича при тетка Ерина. 
Тя беше научила от баба Йованка, свекървата, да опи
пва и непогрешимо да установява разместени ли са кос
тите или само са навехнати...Ако са счупени, тогава 
ползва картон и бинт, натопен в разбити белтъци от 
яйца. Бинтът става корав и по този начин замества 
гипса. Разбира се, тя съветва, че това е първа помощ и 
трябва да се потърси помощта на лекар.

Тетка Ерина беше спокойна, разумна жена. Във вся
ка работа - и ръчна, и психическа - влагаше умение, 
сръчност, отговорност и сигурност. Тя плетеше рокли 
от вълнени конци, защото в беднотията не можеше да 
се купува плат; така плетеше и зимни, вълнени шалове 
и забрадки. Много жени ходеха да се посъветат с нея за 
някои свои плетки. Но най-вече тя даваше съвети при 
болест и за гледането на болни.

Тетка Ерина - майка закрилница на своите деца, 
които с гордост могат да произнесат нейното име.

Лилия Нейкова

са живеели в
на

Младен Йотов: Майката на художника, баба Ерина

о ШшШв23 МАЙ 1997 г.
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НЕТОЧНОСТИщов. През 1957 годн'па Ге преселва сьс сво3 1942 ГОДИНа в гРа« Св«- 
Търиово. Следвал е във ПисштГии^,.Г"Г Р°ДИТСЛИ ввв Велико 
София. След дипломирапето си е пабот»^33 телтРално изкуство в 
стендил. Следващата година е пит™ СДВа гади,,а в гРаД Кю- 
къдсто и доес живее Велико Търново,
„Констаитир Кисимов”.От 1™89 гтшпя?!Гяо-музикалния театър 
от преди няколко месеца сътрудничи и е 1™Г Ка™ РежнсвоР. а „Христо Ботев”. рудиичи и е димитровградския театър

изпълняват (ще 
спомена първо дамите): Весна 
Николова, Лидия Панайотова 
Олгица Антова и Тереза Дерма- 
нова. Мъжките роли изпълня
ват: Слободан Алексич, Алек
сандър Златанов, Делча Г 
Милан Давидович.

* Разкажите ни накратко фабу
лата на комедията.

,Дългоро-сръбски срещи ири Желюша и Обреновац”, 
Драшсшво” бр. 1633 ом 18 айрил 1997 г.)

Ако е искал да осведоми читателите на 
вестника по какъв начин сръбският и българ
ският печат са отразявали събора преди сто 
години, авторът е бил длъжен да 
точно източниците. Така читателите щяха да 
разберат каква е била атмосферата и същ
ността на манифестацията и как са се от
насяли към нея официалните власти на двете 
страни. Обаче той си служи с непълни и про
изволни интерпретации на тогавашните ста
тии, използва непроверени и неточни сведе
ния и добавя несъстоятелни твърдения.

На въпроса защо Благи петък е използван 
за граничен събор авторът дава отговор, 
които е пълен с противоречия и неточности:

“...След Сръбско-българската война мно
го пиротчанци (около 60 семейства) напускат 
Пирот, обвинени от властта, че са българо- 
фили. Десетина семейства се заселват в Ца
риброд. Роднини и близки на избягалите 
мейства вместо в Барйе, започват да

на друго - Балканската война, но не казва коя 
Балканска война.

В онази част на статията, в която се позо- 
вова на вестник “Наставник’’, той споменава 
1886 година. Това е абсурд, понеже не е било 
възможно на граничния събор да се срещнат 
български и сръбски офицери поради извън
редното положение в Сърбия.

Б. Николов е написал и следното: “През 
1956 година започват подобни гранични сре
щи по протежение на българско-югославска
та граница при Кривидол, Градина, Славче и 
др. места.” Точно е само това, че през 1956 
година отново се нормализира положението 
на границата, а събори е имало и преди Ре
золюцията на ИБ, чак и година-две след 1948 
(проведени са при ненормални условия и от
делно). Като доказателство за това твърде
ние могат да послужат статиите в “Борба”, 
“Политика” и “Глас на българите в Югосла
вия”.

Преди няколко дни в Димит
ровград срещнах Кирил Анге- 
лов, режисьор от великотърнов
ския театър “Константир Коси- 
мов , и го помолих 
разговор.

* Господин Ангелов, най-нан- 
ред ще Ви попитам какво мислите 
за Димитровград и жителите му и 
как се чувствате в нашето градче?

- Много добре се чувствам в 
Димитровград. Тук живея и ра
ботя спокойно и с удоволствие. 
Когато за пръв път дойдох в то
зи град, първото ми впечатление 
беше, че Димитровград е хубаво 
градче с много приятни хора. 
Особено ме радва фактът, че тук 
владее спокойствие и че 
престъпност. Хората навсякъде 
ме приемат с отворено сърце, с 
много любов и с пожелание 
пешно да изпълням задължени
ята си, заради които пребивавам 
в Димитровград. Даже някои хо
ра, когато ме срещнат на ули
ците, ме поздравяват и често пи
тат как върви работата, кога ще 
бъде премиерата

* Когато става дума за димнт- 
каквн са Ва-

използваЦиите ’. Ролите

за кратък

игов и

се-
отиват

границата при Желюша, където селото 
празнувало Благи петък, и същевременно да 
видят роднините си. Тези неофициални сре
щи продължили от 1885 до 1889 година, ко
гато началникът на пиротски окръг ПРОК А 
КНЕЖЕВИЧ взима решение на този ден гра
ницата да бъде отворена цял ден и хората 
край границата свободно да се срещат. Така 
започват граничните срещи край село Же
люша през 1889 година и продължават до 
1915 година.”

А авторът на статията от 1898 година, коя
то е използвал Б. Николов, тогава е написал 
следното:

“Поради нашите проклети партийни кав
ги и преследвания мнозина трудолюбиви ра
ботници от Пирот се изселиха в България. 
Най-голям брой от тях се заселиха в Цари
брод. Тъй като на Благи петък населението 
на Цариброд отиваше в село Желюша, за 
мнозина пиротчанци това беше възможност 
да се видят с избягалите си роднини. Оти
вайки в Желюша, те престанаха да отиват в 
Барйе...През 1889 година, за да насочи вни
манието на нашия народ към сръбската гра
ница, началникът на окръга Прока Кнеже- 
вич разрешава празнуване на Благи петък на 
сръбско-българската граница недалече от 
село Обреновац.

Както се вижда, през 1898 година П. Спа-

няма на Инициативата на сръбската страна да се 
провежда събор край Обреновац на същия 
ден, когато се е провеждал събор и в Жел
юша, не е подета от началника на окръга. За 
нея е направен договор на междудържавно 
равнище. През 1888 година в Сърбия е гласу
вана нова Конституция, властта са превзели 
радикалите, които по това време са били из
вестни като привърженици на панславизма; 
крал Милан е абдикирал в полза на малолет
ния си син (намесничество) и в началото на 
1889 година е гласувана амнистия за десетки 
затворници и стотици членове на техните се
мейства от Пирот и околните села, осъдени 
от крал Милан на затвор и изгнание като 
предатели. България и Сърбия са разбрали, 
че прекратяването на контактите между 
крайграничното населенеие в продължение 
на пет години е оставило дълбока следа в 
настроението на хората и затова са използ
вали съборите като най-подходяща форма за 
сътрудничество между довчерашните враго
ве. И в двете държави са били наясно, че през 
XIX век е имало големи преселения на насе
лението. Хиляди хора от днешните западни 
краища на България са преминали да живеят 
в областите, които са присъединени към 
Сърбия при установяването на границата 
през 1878 година. Затворената граница е раз
делила родители и деца, братя и сестри, ку
мове, приятели, съседи, близки и далечни 
роднини. Затова съборите след 1889година са 
били държавна грижа и в двете страни.

Надявам се, че читателите ще разберат 
защо към края на миналия век не е влизало в 
сметките на новинарите (дали само на тях?) 
да обяснят истинските причини за триднев
ния събор при село Желюша. Ако са избягали 
от Пирот 60 семейства, тогава защо на събора 
са се събирали по 12 000 души?! Може би така 
с било най-добре: за три дни хората са имали 
възможност да се нарадват едни на други, да 
си поплачат и да се оплачат, да се разделят 
обнадеждени, че наскоро пак ще се видят. 
Затова би било интересно да се запишат спо
мените на участниците в събора, които са 
предали на потомците си. Моята баба (1883- 
1972) ми с разказвала, че на събора на Благи 
петък в Желюша за първи път е отишла като 
десетгодишно момиче и е отивала все докато 
се е омъжила. Пътували са с волска кола до 
Чорин дол (Сречковац), там са нощували, а 
през деня на съборището “барем на двайесе 
места оро се играйе, куде дудук, куде тупан и 
гайде, куде кьемене, куде двойкье яли цовара. 
Роднине, старо, младо, йедну, пину, па се и 
развикаю некойи, па у оро ударе, а на йедни 
йош сълзе низ лице, не стигну ни да се обри- 
шу; па се пак кане с пийенье, прегръчу се и 
целиваю, некойи и запою. А негде по-далеко 
се зберу тия що жалею, що носе църнину, да 
се овикаю и напрайе ручък како парастас.”

По този начин искам да изкажа съгла-

ус-

и т. н.

ровградския театър, 
шите впечатления?

- В театъра съм приет много 
радушно. С димитровградските 
артисти вече съм подготвял ня
колко пиеси по късите разкази 
на Антон Павлович Чехов, как
то и пиесата “В открито море” от 
Славомир Мрожек. Досега имах 
възможност да видя театрални 
спектакли в Пирот, Ниш, Леба- 
не и други градове. В Димитров
град също така гледах доста 
представления на различни теа
три, които гостуваха тук. Във 
всеки случай димитровградски
те артисти са твърде талантли
ви. Те подготвят великолепни 
представления и това никак не е 
чудно, тъй като е известно, че 
този град има дългогодишна те
атрална традиция. Убеден съм, 
че и националните черти на 
населението 
играят важна роля.

* Кажете ни нещо за представ
лението, което подготвя в момента 
театърът „Христо Ботев”?

- Представлението се казва 
“Весел уикенд” и е от немския 
автор Клаус Винтер. Става дума 
за комедия, по-точно това е така 
наречената “комедия на ситуа-

Кирил Ангелов

- Всичко се развива в рам
ките на един уикенд. Хобито на 
трима мъже е готварството, но 
то им създава трудности и около 
тези трудности се случват реди
ца комични ситуации и недора
зумения. Засега ще кажа само 
тези подробности. Останалите 
детайли няма да разкривам, за 
да бъде премиерата по-интерес
на.

* Кога ще бъде премиерата?
- Със сигурност не мога да 

кажа, обаче би трябвало това да 
стане до края на месец май.

И така, димитровградският 
театър продължава да работи “с 
пълна пара” под ръководството 
на професионалния режисьор 
Кирил Ангелов. Остава само 
почитателите на театралното 
изкуство да чакат края на май и 
премиерата
уикенд”, за да могат да оценят 
труда на Ангелов и театралния 
състав. Пиесата “Весел уикенд” 
ще бъде третото ново предста
вление в репертоара на театъра 
“Христо Ботев” от началото на 
годината.

обсич е осведомил 
никът на окръга е определил място за събор 
на сръбска територия край границата, а Б. 
Николов ни осведомява, че окръжният на
чалник едностранчиво е отворил междудър
жавната граница. П. Спасич не е споменал 
броя на избягалите семейства и не е посочил 
кога са избягали от Пирот, а Б. Николов пра
ви това и - допуска грешки. Първо, от Пирот 
са се изселили в Цариброд няколко десетки 
семейства веднага след анулирането на Сан- 
стефанския договор на Берлинския конгрес 
през лятото на 1878 година. Второ, никакво 
минаване на границата и отиване на събор в 
Желюша не е било възможно от есента на 
1883 до края на 1888 година поради следните 
причини: а) отношенията между Кралство 
Сърбия и Княжество България са били едва 
ли не скъсани и на ръба на военното поло
жение поради българската подкрепа на избя
галите сръбски радикали начело с Никола 
Пашич след потушаването на Тимошкия 
бунт; б) след прекратяването на сръбската 
обсада на Видин и оттеглянето на българ
ските войски от Пирот през средата на декем
ври 1885 година крал Милан е въвел извън
редно положение в Сърбия, затвори грани
ците и безмилостно се разплащал с "преда
телите” от Пиротския окръг. Извънредното 
положение в Сърбия е премахнато месец и 
половина след подписването на Букурещкия 
мир на 3 март 1886 година. В Пиротския 
окръг извънредното положение е преус
тановено чак през втората половина на юни 
1887 година.

Б. Николов посочва в статията си две раз
лични сведения за прекратяването на събо- 
ите - на едно място споменава 1915 година, а

ществеността, че начал-

този случайв
на пиесата “Весел

Разговора води: 
Бобаи Димитров

ПИРОТ

Ознаменуван е международният 
ден на медицинските сестри

е сес-втшЩЩтровград Лиляна Тозсва, Николина Милкова, Сузана Милева, 
Весна Виденова и Милена Николова.

На срещата е участвал, като почетен член на °Рга™аадв°н 
ния съвет, и управителят на Здравния дом в Лимитровг-рял Д-р 
Васко Велчев, както и Боян Малинов, рентген-техник в това

ВеЛПоТреме „а експертния дял „а срещата медшщмектгл сее-

“Т^уд са подготвили р 
служба в съдействие със здравните ра ***
паисер в Димитровград.

сието си със заключението на автора, че 
“дълги години след това поколенията с любов 
разказвали за българско-сърбската среща 
при Желюша и Обреновац”.

Витомир Живковмч 
от КрупъцБ. Д.

О23 МАЙ 1997 г.ШмяШ



НАРОДНА ТРАДИЦИЯте държпли и кръчми, вероятно защото над тях 
минипая път, Братята имали 60 декара браниш 
ливади в Путумел, а в продължение на новия жи
лищен комплекс "Сателит притежавали 24 дека- 
ро нива. То са имали двама момка и повече апЗш 
овце, а според един от потомците овцете Пили 500.

Крачейки бавно хвърлих поглед към поятите 
на имотния Дьора Боровски също в Дърма, който 

казаното узнахме, че бил много богат. Имал хан, ГЛСдПЛ над Ю0 овце и имал крави, 
казаница и две воденици - Ивковата в Къндина Продължавам да разгледам старозаветиия ал- 
бара и тази в Строшена чешма. Заедно с четири- буМ с кожена подвързия, подобаващ старите ле
мата си синове отглеждал повече от 500 овце. ТОписни книги и жития и видях поятата на брат му 
Носи се слух, че той плащал данъка на турците за Истатко, който също бил заможен, честен и авто- 
цял Цариброд! ритетен. Отглеждал около 70 овце, а дъщерите му

Вървейки като по панорамен път, стигаме до Троянка и Малинка били едни от най-красивите. 
Китилите пояти, северозападно от Люля. Ссмсй- Така разгръщайки страниците на миналото 
ството било многолюдно - дядо Тошко Китин, спрях пред поятата на Микаил Иовшин, към ко- 
баща на Кола и Ванчо, Младен, Тошо и Васил. Те гото навремето и аз изпитвах респект. Поятата му 
са отглеждали повече от 200 овце, имали са опън- се намира над Парасине, под Разкръсйе. I ой наи- 
чарска работилница и табачница за щавене на стина бил чорбаджия. Притежавал големи ниви, 
кожи. около 120 декара гори, ливади, на две места лозя

Наблизо са и Вълкаревнте пояти. Братята и овощни градини. Имотът му бил предимно в 
Коста и Петър имали над 100 овце, а пък Камено- Къндина бара и Богатица. На времето държал 5-о 
вата поята била разположена на хубаво място в момка и около 500 брави овце. Имал трима синове: 
Люля. Когато внукът на дядо Камен бил на седем Данчо, Йордан и Гошо и две дъщери Гроянка и 
години, старецът имал 120 брави овце, два вола, Дана. Вече поизморен стигам до Калини пояти в 
магаре, кон Алча и четири кучета. Най-голямото Парасине. Дядо Пеца имал хубави ниви в Бога- 
се казвало Ленча. В поятата имало и бунар, който тица и Ксримиджийница, а това е първокласна 
и сега съществува. земя. Те мерили 5-6 хектара. Дядо Пеца отглеждал

Западно от Каменовите пояти в един дол е около 200 овце и имал два чифта волове, 
сгушена Симиджийската поята. Тя се намира над 
Райкя падина под чешмата Карнишор. Братята Анта Шукарев в Богатица. И дядо Гога имал два 
Ставрия и Милош със синовете си Парин и Сокол чивта полове и повече от 200 овце. 
гледали около 100 овце. Над поятата са се из- В захласа си щях да изоставя Дудините пояти 
висявали липи, брястове и дебели дъбове, а водата п местността Кошаре. Старите спомени на потом- 
в бунара била много студена. ците са запазили от забрава как турците напад-

Прелиствайкн пожълтелите страници от ал- нали кошерите им и когато кучетата ги погнали 
бума на спомените, като в просъница виждам Му- те избягали. Сетне се върнали и запалили поятите, 
ините пояти, разположени в Карнишор до самата в които изгорели 500 овце. Тогава старите дошли 
чешма. Двамата братя Йордан и Милчо отглеж- да живеят в мястото наречено Гувно. Те били три- 
дали повече от 150 брави овце. За жалост децата ма братя - дядо Гьоша, Златан и Ташко. Когато 
на Милчо - Киро, който бил на двадесет и една дядо Гьоша делил синовете си имал 21 бравче едър 
година и Елена - на двадесет и четири - починали добитък, отделно овце и кози.

Любопитно е да изтъкнем, че Златан Дудов

ПОЯТИТЕ МАЛКО ПО НАШЕНСКИ
(Продължение от мниалин брой)

/Ок? другата страна на Люля била разположена 
поятата на известния Цветко Ивков. От

За криио коло Праи иуш пема.
Ка се ПрсШуре кола Ш а ГПрисша Пуша 
Сцепеното колено се кър ни уодеки Не малко.
Пущи Прасе Под одар, оно се качи на одар.
Разиграна си конашога ко си 
С трън да влачиш, нема кво да закачиш.
Сирома човек за никуде неПе.
Млаши Празну сламу, а се пада на жито.
СуПурдиса се у башлакаШ, Па ка кужну.
Швърсну га, ша му заПдоше власииши.
Стиснул се ко две Паре у кьесию.
Свикому знаПе Прескакалаиш.
Он Пе големи заглавка.
Човек се здал за мукье и за 
Беше ванул 
щрокушу.
У чичини шри дърва Па гору, а у нас бедно на нече.
Пи се води, ни се кара.
Свика кука къмшо себе тегли.
Док се обърне дън му Пропадне.
Посшопла Погача йо-доброга гостя дочекала.
На Превалене ягоде с голему крошню не иди.
Изгъиздил се ко селскви Пергьенин.
Бил га ко град гръсниие.
Иди у богаШога сиир да се нагледаш, а у сирома да сенайедеш 
и наПиПеш.
Волаш рибе, мисли иде у небесата, а оно на шиюшу му Пада. 
У, не варкаН, нейе калъчка.
Кои се Плаши од враПии, Просо да не сеНе.
Турил сшовнеше у водникъш.
Съкрил ведрошо и СПовариюшу Под Гшралиюшу.
СиПали скроб у гюведжарку, Па върцаю.

има.

сака.

Пашеж.
кьелеПираш, ама даврандиса, ошвърлъи

По замисления си път стигнах до гюятатп на

през 1935 година в един ден и това шоково изжив
яване съкрушило родителите. Целият град бил отишъл в Америка и Германия и станал театрален 
потресен и със сълзи изпратили траурното шест- и филмов режисьор. Както сподели моя събесед

ник някъде между 1960 и 63 година идвал немски 
Близо до споменатите пояти някога била поя- снимачен екип и заснел къщата, в която е роден, 

тата на Христо Мишев-Фурнаджията, преселник От други извори зная, че споменатият поддържал 
от село Мазгош. Той имал ратай, който се грижел близки връзки с Бертолт Брехт. 
за стадото и помагал около стопанисването. Дядо От другата страна на Цариброд, над гроби- 
Христо имал четирима синове и една дъщеря. Син щата били Гърбилите кошари и на Пера Гьорин,

в Бучумет са Търтините пояти, а познати са и

вие.

СТАРА НАРОДНА ПЕСЕН
му Петър е зъболекар в Америка.

Като ходя по пътеката на мислите си, нав- Шушняревите пояти. 
естявам поятата на дядо Сима Пържоин в Язвине, Би ми било съвестно ако не спомена Стоя-
който не е бил много богат. Имал е гори и нещо новите кошари на Нака Соколов, разположени 
овце, а внук му Сандо Шпецът вероятно знае нещо над Лукавица. Той купил 80 овце от Банат, обаче 
повече. След това хвърлям око към Болевските те не се приспособили към нашите условия. Кога- 
пояти, които през 1941 г. закупил Сава Четкаров. то някакви търговци карали за България в то- 
Больевци били богати хора и ходели с коне на варни вагони швейцарски крави, бай Нака на га- 
работа. За момент спирам пред някогашната пое- рата купил две от тях. Отглеждал и 200 кокошки, 
тройка на дядо Йота Пържоин и дядо Алекса в 
Пържоина рудин до Язвине. Пържоини се гор- мелодия от звънците и клопотарите на стадата, 
деели с над 200 брави овце, 100-на кози и волове, топла и усмиряваща, смесена с приятните гласове 
Стадата си карали на водопой в Язвине и на Путу- на сладкопойните птички в едно потпури, израз- 
мел. Дядо Алекса доживял 120 години, както спо- яващо земния блян и екстаз. И тогава се сещаш не 
дели племенникът му Борис Алексов. Достойна и за новогодишния концерт на Виенската филхар- 
пределна възраст, нали! мония, а за трудовата народна песен “Що ми е

В общинския регистър на службата по граж- мило и драго ’ и сс потапяш в дитирамбните й 
данско състояние Пържоини са записани под вто- чувства или неволно си спомняш за песните, сът- 
ри номер. След това фамилията живеела в Чуй ворени в чест на бог Дионис. 
петъл, която махала по старост е след Йовшина, а 
след това е населена Строшена чешма. Един от вото и на радост и на носталгия, защото и покрай 
петимата синове на Йота отишъл на печалба в прилагането на научни методи, иновации и ур

банизирани условия, животновъдството в нашия

ЗАЗИДАН ЙЕ РАДЕ У
ЗАНДАНЕ

Ей, зазидан йе Раде у зандане, 
зазидан йе, Па йе забоварен.
Писмо Пише Раде из зандане,
Писмо Пише до милога шашка.
,Ей, Продай шашко големо иманье 
ша извади сина из зандане' ’.
- Я без сина могу да живейем,
а без иманье не могу да живейем.
Ей, Пискю Пише Раде из зандане,
Писмо Пише до милушу майкьу:

„Продай мале, швойи виши гривни 
ша извади сина из зандане".
- Ей, я без гривне не могу да живейем 
а без сина могу да живейем.
Писмо Пише Раде из зандане,
Писмо Пише до милушу сесшру:
,Ей, Продай сесшро швойши свилни дари 
ша извади браша из зандане".
Продаде сесшра свои свилни дари 
ша извади браша из зандане:
- Я без дари могу да живейем,
а без браша не могу да живейем!

И сега можете ли да си замислите пролетната

Така затварям старозаветния албум с чувст-

Америка, където починал.
СДед краткия замислен престой в поятата на край доживя рязък спад, а според думите на баща 

дядо Пуна Боровски в местността Дърма, който ми, който работеше като откупчик на кожи, през 
със синовете си Дана, преселил се сетне в Кра- сезона са се клали и по 30 000 агнета, що за износ 
гуевац, познатия бохем, налбатин и кираджия Аса в Италия и Гърция, що за вътрешния пазар, а 
Пуна, тенекиджията Коста, на младини отишъл в сегашния откупчик сподели, че през 1963 година 
София и познатата му дъщеря Мица, научила да са заклани 40 000 агнета, докато сега до Великден 
свири в дудук и била соколац в познатото гим- само 1500 агнета, 
настическо дружество преди войната, отглеждал 
около 120 овце.

В ракурса на полезрението ми попада поятата 
на дядо Иван и дядо Мила Боровски в Дърма. Тамо

(Бележка: Тексшъш е печатан без лектор
ска намеса.)

Записала: Цветанка Андреева от 
Лена Христова (60) от СмиловциВласти мир Вацса

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД

Нови зелени площи
Зелените площи в Димитровград, 

както биха казали димитровградчани, са 
“наманьък”. И тези, които съществуват, 
жестоко се унищожават (както тези в 
центъра, на площада). На пръв поглед

——--- —--------------  като че ли на никого не му пука за това.
® акцията за чистота явното пред- 

'/; д приятие “Комуналац” се старае да уреди 
съществуващите зелени площи и дори и 
да ги увеличи. На снимката е простран
ството между ж.п. линията и новопос
троената (не докрай) улица “Нишава'’ II 
от горната към долната ж.п. бариера. Та
зи до преди известно време празна и неу
редена площ е насипана с пръст и са заса
дени различни декоративни дръвчета - 
брези, елхи. Засята е и трева, разбира се. 
Гражданите трябва само да запазят тези 

РЯ нови площи.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Къща насред път |
Ако тръгнете по улица “Нишава” ■ 

от “Джадовото” към площада в Ди- Й2 
митровград, изведнъж насред улица- Н 
та пред вас ще се намери тази полу- И 
разрушена къща. По времето, кога- Щ 
то съществуваше Самоуоправител- 
ната общност за комунална и пътна 
дейност, една част от къщата е ”бут- 
ната” и на собствениците е дадена 
квартира. В другата част тогава жи
вееше един стар човек. Защо тогава не е решен и неговият въпрос, не ни е известно. 
Но съвсем ясно е, че останалата част от къщата пречи на движението по улицата.

Старите димитровградчани казват, че къщата е построил един от кметовете на 
града в момента, когато тук е трябвало да се прокара улицата. Истина ли е или не, 
не е от значение. Сега обаче тук не й е място.
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28 МАЙ - ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

15 МИНУТИ СПОРТ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА СВОЯ ГРАД
всимкДимитроТв^дча™идТ^тстватн128\Гайв ?,тпаднахме от ме*ДУнародната конкуренция. 
Деня на предизвикателството ^ пя по 28 Имаше идея «а се Форм»Ра балканско съревно-
гааСИран"тон“сюя™^Ш^и^р„ОМОГНаТ 33 вание- в КОеТО У"астието ни е гарантирано, но 
време нГппомопията нт'Л п °ТПраВеН по поради обективни причини това не се осъществи,
ството състояла се нч 13тйтг пРедизвикател- Въпреки всичко ние, димитровградчани, отново 
на Центъра за култупт МаЛКаТа 3аЛа Ще >”,астваме 11 дадем °т себе си, за да

“Кякто П ГТ се класираме колкото е възможно по-добре”, из-
път и™ ,™ ™ ' Димитровград вече трети тъкна Небойша Йотов, главен “виновник” за 
то най-взжнп 1»Манифестация, в коя- включване на Димитровград в тази световна 
на всички граждани " спортната_активност нифестация. Финансовите средства са намалени
15 мин™ * най-малко на двойно (запланувани са 11 250 динара), но дано

побе«ители °т по-миналата го- това не попречи на резултатите, 
тели минзлптп градове до 20 хиляди жи- Тази година конкурент на Димитровград е
манския гтп НибчпНг(Се съревновавахме с геР- Будва - градът, който миналата година зае първо 
бяу-1 по 1 ^ * 3 Съжаление> германците място, благодарение на участието на многоброй-ояха по-организирани от нас, така че тази година ните туристи.

• ФУТБОЛ

Драконовски наказания 
за „Балкански”

ство-от БелаПпГланкаПие‘‘Бгщкански”а0т*Димитровград°в >СХ1У^еДИН' 

Двамата вратари на “Балкански” участниците в инцидента
денов - са наказани със забрана да играят в^пчГгпГ' " НаГ"
и Деян Митов със 6 месеца забрана Гп,.„,г т ‘' Славнша Златкович 
а треньорът Алексондар Петров ^за^пан^т™8 СЪССед™

лишаване от игра. Треньорът на “Йединство” Йован ^“кович е“ а- 
със забрана за 24 месеца. По това време той е бил суспендиран и 

се намирал сред зрителите. Повече от очевидно е че не е наказан
НРоетСоевДааТееЛЯрТазНб„*аУеТкбОЛННЯ ^ ''Йеднвств°” Александар ЖнГкГич
мо това е разбираемо , след като се знае. че той е председател на 
Общинската скупщина в Бела паланка и човек с мноп/функции във 
футболната организация - от окръжно до републиканско равнище 
Гб.^п П Не е„прис'ьствал като официално лице, по време на мача той 
е участвал в поИбояТа “ Д°МаКИНИТе' коет° противоречи на правилата, и

Освен че получи тези наказания. “Балкански” служебно загуби мача 
което го отдалечава от върха на таблицата за класиране.

ма

са мо с

ДОКЪДЕ СТИГНА СТРОЕЖЪТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА В ДИМИТРОВГРАД?

КОЛКОТО ПАРИ - ТОЛКОВА РАБОТАказан

В тези трудни времена Ди- 
митровград се захвана да строи 1
спортна зала. Много думи на 
много заседания, много различ- 
ни предложения къде и каква за-
ла да се строи бяха изказани, до- РШшШ 
като се дойде до започване на

1
ШЩщщтки,

с 0:3, строежа на залата в спортния 
център “Парк”. И днес има про
тивници и привърженици на иде
ята за спортна зала, дискутира се 
за мястото, където трябва да се 
построи, а докъде се стигнало, 
неотдавна обсъди и Съветът за 
нейния строеж. Както ни осве
доми Зоран Геров, председател 
на Изпълнителния отбор на Об
щинската скупщина и оглавя- 
ващ споменатия съвет, на лице е 
следната констатация: заплану- 111111 
ваното за 1996 година не е за
вършено в предвидения срок. да наплатят за проведените ра- средства, може наесен да се 
Единствена причина е недости- боти. Така, включително и за очаква договаряне на следващи- 
гът на средства и техният нере- маРт месец, стойността на про- те строителни работи. Но дока- 
довен прилив. Но в сравнение с веДените работи е около три и то не се обезпечат пари, нови ра- 
времето, когато строежът за- половина милиона динара, като боти няма да се предприемат и 
почна, все пак е направено много около 85-90 на сто от тях са из- договарят. Макар ме и Минис- 
благодарение на ангажираност- платени. С началото на строи- тсрството няма достатъчно 
та на хората, които са осигуря- телния сезон се очаква да се за- средства, контактите са постоя- 
вали средства, а също така и на върши и договореното от мина- нни и занапред залата е в него- 
разбирансто отстрана на изпъл- лата година - да се направят ос- вата програма, а от своя страна 
няващите строителните работи новната и следващата плоча, общината също участва финан- 
(“Прогрес”), които са отлагали Ако всимко т°ва се реализира и, сово в строежа.

разбира се, има добър прилив на

щ шш
...тТИМОШКА ДИВИЗИЯ - XXVII КРЪГ

„Балкански” - „Хайдук Велко” 1:1 ■щ
г ,

Ш .
Димитровград, 17 мий_1997 г. Сйортен център ,Парк”. Зрители 

2000. Съдия _ Сайт Милеишч от Княже вай - слаб. Голмайстора: Си
нини* Димитров в 43Дил кански”, а Кнежевич в 83 минута за 
,Хийдук Велко”. Жълиш картони: М. Пейчев, В. Пейчев, С. Стоянов, 
М. Стоянов, Е. Иванов и Крумов от Дал кански”,а Милутинович, 
Вучич и Алавук от ,Хийдук Велко”

И‘.у:..;

Дерби срещата от XXVII кръг на Тимошка дивизия, играна в Ди
митровград между второкласирания “Хайдук Велко” от Неготин 
въртия в таблицата “Балкански”, завърши без победител, 
интерес нито за едните, нито за другите. Самият мач бе доста качествен, 
с много шансове - особено за домакините.

В XXVIII кръг “Балкански” ще гостува на лидера в класирането 
“Лутеви” от Зайчар.

и чет- 
което не е в

РСИ - ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

Играха се мачовете от първия кръг
През миналата седмица се играха мачовете от първия кръг на 

работническите спортни игри по футбол на малки врати. Ето и резул- 
таите: “Свобода” - ГИД III 3:1, ГИД - Електродистрибуция и “Ненатекс” 
5:0, Митница - Милиция 8:1, “Балкан” - ЖП-гара 1:1,“Сточар”, “Търгок- 
ооп” и “Пекара” - “Комуналац” 5:0, ГИД II - ГИД IV 8:3, Общинската 
скупщина - “Циле” 3:0, “Зелено светло” - “Свобода” II 10:4.

НА ПРЕГЛЕДА НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ В ПАРАЧИН

ЩЕ УЧАСТВА И ДИМИТРОВГРАДЧАНИН
На 30,31 май и 1 юни в Парачин ще се проведе Димитровградският радиолюбителски клуб 

“XIII преглед на югославските ветерани радиолю- участва и е участвал на редица състезания и има 
бители -ранобудници”, от цяла Югославия. Дими- множество признания и награди. Членовете му 
тровградските радилоюбители от радиоклуба особено се гордеят с това, че са били първите, 
УШ АН\У на този преглед ще бъдат представени които са разбрали за голямото земетресение пре- 
от Драгиша Тодоров, радиолюбител с дългого- ди години в Черна гора, както и с осъществените 
дишен опит. С това интересно и полезно пачи- връзки по време на последната война в Босна, 
нание той се занимва още от 1974 година и е един когато са свързвали бежанци със семействата им. 
от ветераните, познат на радиолюбителите не За обезпечаване на необходими лекарства на теж- 
само огстраната, но и в света. Посредством радио- ко болни и да не говорим. От преди няколко го- 
вълните той с осъществил безброй радиовръзки дини клубът на радилоюбителите в Димитровград 
със “запалянковци” като него, мнозина от които получи нови помещения, което стори възможно- 
са известни политици, държавници, познати лич- сти за омасовяване и подмладяване на клуба, 
пости, а и много обикновени хора, намерили сво
ето хоби в радиолюбителството.

• БАСКЕТБОЛ: ЮГОКУПАТА

Падна още един нишки отбор
ДИ М ИГРОВ ГРАД-П А НО НИЯШПЕД” - ,СТУДЕНТ’ (НИШ) 80:72 

Димитровград, 14май 1997 год., Сйортен център ,/1арк”, зрители 
- около 500.

Димитровградчаните се наложиха срещу най-добрия нишки баскет
болен отбор - КК “Студент “ - във втория кръг на първенството за 
югославската купа и победиха с 80:72. Госитите само в началото на 
второто полувреме заиграха добре, когато “направиха серия” от 13:0. 
Но след това димитровградчани взеха играта в свои ръце и до края на 
мача имаха преднина.

А. Т.

Д. Ставров

ОБЯВА На 27 май 1997 година се навършава ЕДНА 
ТЪЖНА ГОДИНА, откакто завинаги ни напусна

СТАНКО САВОВ 
от Димитровград

Вечно ще живее в нашите сърца!

ОПЕЧАЛЕНИ:
семейства Савови, Андонови и Басови

Тежко поражение
Продавам 60 ара площ, 

с 4000 бройки борови дър
вета, стара 20 години, в с. 
Дукат, покрай пътя за Ра- 
довница и Търговище. По
питайте лично Александър 
Гелев в Дукат или се оба
дете на телефон (018) 818- 
212.

“ПИРОТ” - “ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД” Ю2:64_ 
Пирит, 17 май 1097 гор. Сйортен център «СШирион”, зрители - 

600. Сърни: Гойко Лейоенич от Ниш иДенн Яковлеаич от Пор.
БК “ДИМИТРОВГРАД-ЛАНОН ИЯШПЕД": 3. Геров 5, Д. Соти

ров 2. С Ташков, Н. Иванов 20, Ц. Филипов 8, Д. Рангелов, Д. Гоцев, Д. 
Христов, А. Андреевич 11, Д. Малчев, Т. Алексов 5, Д. Гюрджевски 13.

Димитровградският клуб загуби в Пирот от едноименния баскет
болен клуб в среща от първенството. Само през първите 5 минути на 
първото полувреме димитровградчани бяха донякъде равностоен про
тивник на домакините. Баскетболистите на БК “Пирот отбелязаха 
много повече скокове, тъй като в състава си имаха неколцина доста 
високи играчи. От друга стрна в екипа на БК “Димитровград-Пан- 
онияшлед** най-много топки под обръчите на двата коша хвана младият 
център Давор Гюрджевски.

Трябва да се отбележи и това, че домакините бяха много по-добри 
в “контраударите”- Благодарение преди всички на този елемент на 
играта, домакините вкараха изненадващо много кошове и си осигуриха 
убедителна победа. В началото иа второто полувреме баскетболистите 
иа БК “Димитровград-Панонияшпед" е твърда защита успяха да стопят 
пасива си на «точки, обаче след този добър интервал на играта няколко 
минути не реализираха нито една стрелба, нито пък наказателен удар.

Б. Д.

ОКОЛО

На 7 юни 1997 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата майка, баба, 
тъща и свекърваОБЯВА

70 м2 с ВЕЛИКА РАНЧЕВА 
от Димитровград

По този повод на 24 май в 11 часа ще дадем 
панихида на димитровградските гробища. 
Каним близки и приятели да присъстват на 
панихидата.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
дъщери Василка и Добрила и син Борис със 
семействата си

Продавам къща 
двор от 1000 м^ в село Лу- 
кавица, Димитровградско. 
Цената е твърде изгодна.

За допълнителни инфо
рмации звънете на тел. 
(010) 23-562, Грозда Воино- 
вич.

&23 МАЙ 1997 Г.ШшШ
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РЕЦИКЛАЖА 

НА ГЮБРЕ
Здравей бай Манчо!
Еве реши гшй да ши 

-младите требило би да 
места, оти и ти иоостаре 
зайеднччкьи да чаргжемо по покой рабуш из сва наша села и 
/радскьс маале за обичане и разно случкье од ааашньо и минуло 
време.

се явим из моят родни край. Нийе 
явльамо повремено од разна: ти се.

па не можеш да стигнеш секуде. Текапо

Одавна бео рошил да ти се явим, па ка припе уз вг,рл 
т.мто село, паче да се съсечам кико йс било а како йе сьга.

Помисли си, кой тека почне да се ссча за прошлост не йе 
ама ега ми се не деен нещо кико съм запел уз пезулъакат

ьакат

скорьшьнь
од рекуту нагоре. Ка стиго при мойите татко рече:

- Искам те ко одзебъл слънце, требе да пооремо градинчетията 
майкъати да насади лучък, компире и другьи зарзавати. 
Поседемо малко, колко да се питамо за здравлье па почемо да 

збирамо чукалата за ораньс. Од подсейваи узо орачкьити яръм, он 
йе по другикъв од оног за упредзанье у кола, има дупку на срсдину, 
у ньу се забоду привойите па се стави железно клонче. Ка се 
воището на плугат провре кроз привоите на ньсга се тури

та

по-голем клин.
Ка све збрамо, упрегнумо кравете и я гьи поводео а татко се 

увати за ручицете па улезомо у градинчето.
Я си, ко йедно време, бърже скрачам пред кравете а ка стиго мо 

до заграджуту, поче да стуцам кравете и одма да обърчам. Татко
се у ока:

(ИНТЕРНА
ЦИОНАЛИСТ

- Дете, по лъка с кравете оне се плаше од тебе па ако им окнеш 
че се повърну да се порежу на р алт скат, а и не могу брже да 
обърнем плугат.

Я се обърну, погледа га, видим дидза ручице ама плугат се нече 
обърне, он си нема снагуту вечим за туя работу.

- Ама кико тате, йедно време ти казуйсше да водим кравете 
по бърже оти слънцето вечим на заод, кико що йе сьга, а джевга- 
лото само шкльоцаше штред-назад и ралото кока 
обърт обърчаше\

- Това йе синко мора било бая одавна, сьга и джевгалото 
ръджасало и нема коя снага ралото да обърне.

АФОРИЗМИ
Не завиждайте на гени- Бога за брадата. Но косми- 

ите и богатите - те са най- те се оказаха от - нещо дру- 
нещастните хора на света. го.
Завиждайте на лудите и 
бедните - те по принцип са 
щастливи.

Бащите на нациите ни 
"оправиха” майката.•> •> •>

Бившият журналист от “Братство” 
Стефан Николов, на когото някога е 
била “пришита кръпка”, че е национал
ист, се оказа точно обратното - голям 
интернационалист. Едната му дъщеря е 
омъжена за сърбин, втората тези дни се 
омъжила за грък, а третата....

се само на

❖ ❖ •>
Нашето общество при- Душевно болните по 

лича на кошер, в който са принцип отиват в лудница
та. Но ако са политици,

- Айде ти да водиш а я да орем, реко.
- Нема кой да ти води, пред кравете на могу да бегом а овака 

се държим за ручицете па ме оне сецаю и работата отърдза.
Ка завършимо с ораньето, татко откара кравете у когиару а 

я седо на ливадуту па се сети квр съм чул преди некой дън на 
телевизиюту. Чу дека београджанъс у кооперацию с некикво 
немачко предузекъе че праве фабрику за рецюелажу на градскьият 
боклук. Сигурно това че буде, исто се каже, голелса сснвестсссрся. 
Помисли ас кико смо ас нийе на село есмалгс, а и дън дънъска ас 
йе тека, прссродну рециклажу на сви боклусрс и гюбрища, а село шс 
йе бссло увек чиапо.

Из ижу сво гюбре върльайелсо позади ссжу, на буньссще. Ко- 
кошхъете га вееше од половин геекл ьуцайеу. Зсслсуска татко на сане 
ссскаруйе сво гюбре на нъивсте. Очссстссссе буньището, ссскарасссс 
гюбрето от пред кошару, ссз кочгенуту од свсснъете, ссз кокоискарнес- 
кат па и ссз нужнсскат. Све послсрзло па не смрдсс а и зиме има 
врелсс за туя работу.

Сечалс се, дека гюбрето ссз нужнсскат караше у „Върльакат" 
там ньеевата йе най-слаба па мора да се нагюбрсс с лсалко по-яко 
гюбре, а од гюбрето ссз нужнсскат се раджасссе най-убавата леоруза 
на туя нъссву. Од туя лсорузу сс качемакат бесссе най-благ, пърапи 
ас полссжейемо ка тошелео пържено од аеренъе сс масло.

Тека се съсечам сс ссс мссслссм дека на село ас йе най-убаво на 
човека, све ас сслса, сс чсссту воду и леб сс слеб а сс нищо не смърдсс 
по пут ксско ка пройдеис поред кашпете за гюбре. у град. На село 
се свото гюбре претвара у най-корсссне работе за човека, демек 
рециклира се, сс не требу нссксскве сснвеапссцссйе ссз странство.

Тека, бае Манчо, това леи падс напамет та а1 бълска лсозък. 
Та очу да ти кажелс сви койас оче. да жссве.ю на чисто сс повече годеше, 
нека се върчаю на село да ас жссвею и дусиа сс мозък че есм се очссапе 
од градскъсс проблеми, колсунални см сс полестичкъес.

Айд сауздравлъс бай Манчо сс да ас жссв сс здрав да ти се явльамо 
ссоссс млого путсс!

се намножили - търтеите.❖ ❖ ❖ отиват направо - в истори-
Болни сме от комплекс ята. РЕЦЕПТАна малоценност - майка ни

Щом си видяха муцу
ните в огледалото на де- 

И с най-хубавата жена мокрацията - строшиха го 
може да се живее - грозен от яд. 
живот. * * *

говореше на друг език.
Бабушнишкият Здравен дом се “от

цепил^ от Медицинския център в Пи
рот. Ще бъде уреден и стационар с 15 
легла.

В Димитровград вече няколко годи
ни “започва” реконструкцията на ста
ционара (болницата). Нима е необхо
дима подобна рецепта, за да бъде отк
рит най-после!

❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖ Отскоро разбрах, че кр- 
Живеем като братя - ъстниците на мафиите и 

бащите на нациите биливсеки си иска неговото.❖ ❖ ❖
Мислеха, че са хванали

нещо - роднина.
А. Т.Иван Николов

АСЕН
„Знаят и майките км“

Митко Горноневльанскьи
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