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ПЪРВАТА КОЛОНКА

КРЪГЛО, ТА
НА КЬОШЕ
I ✓"'ьрглата маса" като ин1^ ституция предполага
а ^съгласуване на раз
лични мнения и становища
по определен въпрос. Това
обаче не беше така в случая
с "Кърглата маса", която на
24 и 25 май организираха в
Димитровград досега тук
официално несъществува
щите организации - Хелзин
кски комитет, представен
от Зденка Тодорова, и хума
нитарната организация "Со
лидарност", представена от
Небойша Иванов, с помощта
на Соросовата фондация
"Отворено общество" от
Белград. На нея бяха пока
нени строго подбрани съ
мишленици.
От множеството сръб
ски вестници организатори
те поканиха само "Наша
борба", "Дневни телеграф"
и "Република", а между де
сетината български вестни
ци, радиостанции и телеви
зии нямаше място за най-из
вестния и най-тиражен вес
тник "24 часа" и, разбира се,
за "Дума". Не присъстваха и
официалните представите
ли на информационните
средства на нашето малци
нство. Или: повикани са
представители на унгарско
то и албанското малцинство
и на мюсюлманите от Санджак, но не и на словаците,
русините, румънците и турците. А като представители
на интелигенцията от Дими
тровград бяха повикани са
мо двама:/^-р Симеон Басов
и Виктор Йосифов.
Затова и не трябва ник
ого да учудва съдържание
то на приетите заключения.
Те сигурно нямаше да бъдат
такива, ако на "Кръглата
маса" присъстваха и пред
ставители на медии, органи
зации, малцинства и на на
шето малцинство, които
мислят различно и които с
аргументи щяха да опровер
гаят отделни твърдения,
преценки и заключения.
Ето защо тази "Кръгла ма
са" беше повече на кьоше,
отколкото кръгла.
Но да бъдем наясно. Тук
и не става дума за пробле
мите на малцинството, осо
бено пък за тяхното присъс
твие в средствата за масова
информация. Като се имат
предвид главните организа
тори и участници в "Къргла
та маса" - хелзинкски коми
тети, фондации "Отворено
общество", "Солидарност" става ясно, че известна
компания е надушила тлъс
тите фондове на Сорос, от
които и тя иска да си об
лиже пръстите. За тях поло
жението на нашето малцин
ство е важно толкова, колкото и ланският сняг.
Веико Димитров
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АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В АРАНДЖЕЛОВАЦ

ЗА ПРОМЕНИТЕ В НАШАТА СТРАНА НЕ
МОГАТ ДА РЕШАВАТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Определени външни фактори, подпомогнати от някои вътрешни сили, в началото на годината се опитаха да дестабилизират
властта, но всички техни опити останаха безрезултатни - изтъкна председателят Милошевич
Председателят на Републи няколко години нашата страна
ка Сърбия Слободан Милоше- е подложена на огромен, дори
вич присъства на тържество- и незабелязан в историята нато. което се състоя тези дни в тиск заради принципната й поАранджеловац по повод отк- литика и стремежите й да за$
риването на новия цех на пред- пази мира и националните инприятието Княз Милош", и тереси на сръбския народ. Оппосети няколко шумадийскн и ределени външни фактори,
ЧИ'
колубарски села. В речта си на подпомогнати от някои вът:Л
това тържество председателят решни сили, се опитаха да сваМилошевич между другото из- лят сегашния режим в Сърбия
тъкна:
поради простата причина, че
- От началото на 1997 годи- този режим е народен режим,
на осъществяваме динамично Но всички техни опити остаикономическо развитие. На наха безрезултатни поради съвсички тук и на цялата наша щата проста причина, че този
7
общественост искам да кажа режим е народен режим и не
1.
ГД
следното: тази година нашата може да се променя отвън, а
Председателят Милошевич говори на
страна ще осъществи най-гол- може да се менява само по вотържеството в Аранджеловац
ям стопански ръст в Европа!... лята на гражданите на нашата
През първите четири месеца страна. След всички бариери, шанс да осъществим ускорено Балканите. "Напредъкът на
на годината ние осъществихме пред конто бяхме изправени, и успешно развитие. Мисля, че селското стопанство, изтъкна
стопански ръст от около 8 про- след тежките дни и огромното основателно можем да се над- по-нататък Милошевич, изисцента, въпреки че в началото бреме от периода на глемияна- яваме на по-хубаво бъдеще, ква да ускорим урбанизацията
на годината бяха направени тиск, от периода на строгите понеже нашата страна има ог- на селата, за да може всяко сеопити за дестабилизация на на- санкции, войната в близките ромни потенциали. Нашата ст- ло да има път, здравна станшата страна. Тези опити не бя- области и големите ни задъл- рана има бъдеще и всички ней- ция, телефони, качествена
ха нови, не бяха първи и няма жения към нашия народ вън от ни граждани трябва да знаят електрическа мрежа и други
да бъдат и последни. Вече Сърбия, ние сега имаме добър това.
условия за живот както в
Придружен от подпредсе- града, понеже само по такъв
дателите на СПС Милорад Ву- начин можем да "убедим”
челич и Живорад Йованович, младите поколения да останат
председателя на Съвета на на село, а не да бягат от него.
да
предстои
ни
гражданите в Скупщината на Затова
СРЮ Миломир Минич, минис- направим една голяма проза
като
Тъй
тър-координатора в правител- грама,
ството на Сърбия Драган То- изготвянето на една такава
мич, съюзния министър на програма ни е необходимо досселското стопанство Неделко та дълго време, ние няма да
Шиповац и директора на Съ- чакаме програмата, а още сега
юзиото управление на митни- и през целия този период ще
ците Михал Кертес, председа- създаваме условия за увеличетелят на Сърбия Слободан ние на селскостопанската проМилошевич посети няколко дукция и за по-висока мотивасела в шумадийския и колубар- ция на селянина,
ския окръг. В колубарскпте сеСпоред думите на Милошела Врачсвичи и Дучичи той за- вич, тази година ще може да се
яви, че нашата страна за крат- реализира политиката за фико време може да стане голяма нансиране на голяма част от
експортна сила в селското сто- селскостопанското производпанство, понеже в този отра- ство, за да се облекчи иоложеПредседателят на Сърбия при домакина
съл е най-силната страна на нието на селяните.
Миломир Матич в село Дучичи
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
.

пролет -

процента от заплануваните ш щ
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омуникации Телеком Сьроия
На заседанието си от 27 май 1997 година правителството на
Република Сърбия констатира, че Програмата за пролетната
сеитба е реализирана успешно. Тази пролет са засети общо 2 294
000 хектара или 97 процента от заплануваните площи.
Според правителствената оценка, този добър резултат е осъвен благодарение на голямата ангажираност на земеделпите кооперациите и селскостопанските предприятия, както и на
навременните и сполучливи мерки на правителството, с помощта

ПТТ ^Сърбия” да се организира като холдинг-компания и да се
при които явното предприятие ПТТ "Сърбия ’ може да предостави права на предприятието за телекомуникации, за да може то
да върши дейността, за която се основава,
На заседанието е обсъдена информация за екологичните
проблеми около топлоелектрическата централа "Никола Тесла
в Обреновац. На явното предприятие "Електростопанство на
Сърбия" е възложено спешно да реши проблема с промишлените
отпадъци.

СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР НА
ЗАГРЕБ

МИЛОШЕВИЧ - ГЕЛБАРД

СТАБИЛИЗИРАТ СЕ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ОБСТОЯТЕЛСТВА В
РЕГИОНА
СР Югославия с заинтересована за развитие на всестранни
отношения и сътрудничество с всички страни II за ускорено подо
бряване на бнлатерллннте си отношения със САЩ - изтъкна пред
седателят на Сърбия в разговора с американския представител
Досегашните резултати и по- мирното споразумение за Босна,
нататъшната реализация на така II за стабилизирането на обДейтънското споразумение бяха становката н тази част на Епроцентрална тема на разговора, па.
Презседателят на Оьрбия закойто водиха на 26 май в Белград
председателят на Сърбия Сло- яви, че СР Югославия се застъибодан Милошевнч и специални- ва за равноправни отношения,
ят американски пратеник за иро- сътрудничество на базата на «на
веждането на Дейтънското спо- нмнитс интереси и афирмация
разумение Роберт Гелбард. В на мира и стабилността и в уннразговора са обсъдени и Други сон стази своя политика е заипвъпроси от взаимен интерес и е терссована за развитие на нсеснзтъкнато положителното раз- транни отношения и сътрудиивитие на процеса за стабилиза- чество с всички страни п за ускция на политическите обстояте- орено подобряване на билатерлства на територията на иредши- алните си отношения със САЩ.
В разговора участва и съюзна Югославия. Изтъкнато е, че
нашата страна дава голям при- ният министър на външните ранос както за реализацията на боти Милан Милутннович.

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ПОСЕТИ

състоянието и перспективите.... ....................
Двамата министри подписаха
консулска конвенция и обсъдиха
подготовката за подписване па
около 20 споразумения н догопори зя регламентиране на
въпросите в областта па пътния
транспорт,
И
ЖСЛСЧ01П.ТНИЯ
стопанските отношения и нр.

ся водени преговори между виеши прявителствени нредегявидвет е страни но голям
тели оз ;
от съвмеброй нажни
с констон интерес. В ьв
^
сулската конвенция с
то 1П.Л1Ю съгласие и днес л под
писахме. Съгласуван е и текстът

Мате Гранич и Милан Милутинович в Загреб

ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛОВИЯ СЪВЕТ САЩ - СРЮ В НЮ
След разговора си шефовете на споразумението за междунана дипломациите изказаха задо родната правна помощ, което
ЙОРК

АМЕРИКАНСКИТЕ
БИЗНЕСМЕНИ СА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С
ЮГОСЛАВИЯ
Тези дни в Ню Йорк се про
веде заседание на Деловия съвет
САЩ - СРЮ, в което участваха
голям брой стопанственици и
банкери от двете страни. ”Това
събрание е насочено повече към
бъдещето, отколкото към нас
тоящето” - заяви председателствуващият Джон Скенлан, но от
атмосферата в препълнената за
ла участниците направиха извод,
че това бъдеще вече е започна
ло. Безспорен е още един извод:
американските бизнесмени са
заинтересовани за югославския
пазар и искат да получат точна
информация до каква степен
Югославия може да удовлетвори
интересованието им след като
нормализира политическите си
отношения със Съединените
американски щати.
Представителят на амери
канското Министерството на
външната търговия Ленс Лудман и председателят на Деловия
съвет на САЩ за Югоизточна
Европа Фулвио Добрич изтък
наха, че през последните два-три
месеца са засипани с въпроси на
американските бизнесмени във
връзка с възможностите за

сключване на сделки с партньо
ри от Югославия. Точни и ясни
отговори на тези въпроси на за
седанието бяха получени от
председателя на Югославската
стопанска камара д-р Михайло
Милоевич, подпредседателя на
съюзното правителство Данко
Джунич, д-р Мирко Василевич,
д-р Оскар Ковач, д-р Жарко
Търбоевич, Борка Вучич, Ми
лош Милосавлевич и д-р Горан
Питич.
Милоевич изтъкна, че аме
риканските бизнесмени имат ик
ономически причини за сътруд
ничество с югославското стопанство в съзвучие с принципите
на свободния пазар и ги покани
да дойдат в Югославия, за да се
уверят на място с възможности
те на нашия пазар. ”В Югославия
се провеждат сериозни стопан
ски реформи” - каза Данко Джу
нич и аргументирано и убеди
телно посочи какво е направила
нашата страна през изтеклия пе
риод, за да създаде отворено паз
арно стопанство. Във връзка с
това той подчерта значението на
Закона за приватизацията, кой
то е на публична дискусия.

волство от досегашното развише на двустранните отношения
и изтъкнаха, чс някои въпроси
трябва да се решават по-бързо,
Оценявайки, чс все пак с осъществеи напредък в преговори
те”, Мате Гранич между друго то
заяви:
"Основа на тези преговори е
балансът на интересите и затова
по някои въпроси не постигнахме окончателно съгласие. Мога да кажа, че днес се договори
хме през следващите две седми
ци да се срещнат комисиите за
граничния оборот и контролнопропускателните пунктове и да
се довършат споразуменията за
вътрешните работи, пътния и
железопътния транспорт. Увер
ени сме, че тези споразумения
ще бъдат завършени през юни.”
Гранич подчерта необходи
мостта от по-интензивни прего
вори, понеже по този начин две
те страни могат да дадат нанголям принос за мира и стабил
ността в тази част на Европа.
Милан Милутинович обясни,
че именно повишаването на ин
тензитета на междудържавните
преговори е основна цел на виз
итата му в хърватската столица.
Той заяви, че е водил полезен
разговор с хърватския президент Фраиьо Туджман, в който е
подчертано значението на поло
жителното развитие на югослав
ско-хърватските отношения.
”В разговора с минисъра
Гранич констатирахме, че е осъ
ществен напредък в норамлизацията на двустранните отноше
ния. След срещата ни в Белград

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ГРЪЦКИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

СРЮ И ГЪРЦИЯ ДАВАТ ГОЛЯМ ПРИНОС
ЗА РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ
Слободан Милошевич и Акис Цохадзопулос единодушно констатираха, че двете страни дават пример
как трябва да се изгражда доверитео, уважението, равноправието и сътрудничеството между балкан
ските страни и народи
Председателят на Република Сърбия Слободан Милошевич тези дни прие в Белград министъра на отбраната на Гърция Акис Цохадзопулос и неговия домакин Павле Булатович, съюзен
минситър на отбраната.
В разговора е подчертано, че развитите отношения между двете страни и традиционното приятелство между двата народа представляват значителен принос за стабилността в региона. Нашите страни дават пример как трябва да се изгражда
доверието, уважението, равноправието и сътрудничеството между балканските държави и народи, единодушно констатираха събеседниците. СР

о

Югославия и Гърция и занапред ще отстояват континуитета на успешното си сътрудничество, в
рамките на което научно-техническата и военноикономическата област имат значително място.
След срещата си с председателя на Сърбия
гръцкият министър на отбраната Акис Цохадзопулос заяви, че в разговора са обсъдени и въпроси във връзка с предстоящата среща на външните министри на балканските държави, както
и възможностите за организиране на среща на
министрите на отбраната на страните от Балканския полуостров,
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ще бъде подписано наскоро. I ези два документа имат голямо
значение за гражданите на двете
страни, понеже дават възможност за разрешаване на многобройни жизнени въпроси - заяви
Милутинович. - Застъпихме 00 и
за спешно решаване на спорния
въпрос за Превлака в духа на
принципите от споразумението
за нормализация на отношенията ни. Съгласихме се да ускорим
уреждането на въпросите в ос
новните области на сътрудни
чеството ни. Тук имам предвид

необходимост га ш ио-натагьшни съвмест ни усилия та успешно
приключване на преговорите но
въпроса за връщането на итбягалите и изгонените сърби от
Хърватска. От Хърватска очак
ваме да създаде условия га бе
зопасно връщане на сръбските
бежанци но домовете им и да
предприеме мерки срещу антисръбското настроение в някои
среди, понеже с/г това где зав
исят целокупните ни отношения.
Констатирахме, че е необходи
мо да уредим въпросите в обла
стна на търговското и финансо
вото пи сътрудничество, пенси
онното осигуряване, пътния, же
лезопътния и други видове тран
спорт, да либерализираме визо
вия режим и да създаваме усло
вия за свободно движение на
гражданите от двете страни и за
крайгранична гърговия.”
В разговора са засегнати и
ВЪЛроСИ за ситуацията в Сремско-баранската област,
”Ние застъпваме становище
то, че УНТАЕС като гарант на
МИрНата реинтеграция трябва да
остане до [5 януари 1998 година
с неПр0менен мандат. Хърватската стрзнз ни увещава, че ще
изпълни всичките си задълже
ния. които пое пред цялата меж
дународна общност, за да се за
пази многонационалният харак
тер на областта и да се осигури
пълно равноправие и сигурност
на всички нейни жители” - заяви
югославският външен министър
Милан Милутинович.

ПОЛИТИЧЕСКАТА РОКАДА В БЪЛГАРИЯ

ИВАН КОСТОВ ЗАЕ
ПРЕМИЕРСКИЯ ПОСТ
• Одобрено е правителство, чнйто състав беше предложен от
лидера на Обединените демократични сили • Приета е и програма
за икономическо преустройство и развитие • Социалистите гласу
ваха против ”еднопартиен кабинет”.
На 21 май т. г. българският почналата кампания срещу пре
праламент одобри официалното стъпността и корупцията във
встъпване в длъжност на новия висшите кръгове. Министърът
български премиер Иван Кос на отбраната Георги Ананиев,
тов - лидер на демократичните министърът на транспорта Вилсили. От присъствалите 234 на- хелм Краус и министърът за со
родни представители, 179 галеу- циална политика Иван Нейков
Р,аха за » 55 бяха против , а ще продължат да изпълняват
въздаржали се * нямаше.
своите функции.
Муравей Радев, председател
на Комисията за бюджета и финансиите в предишния парла
мент, е назначен за министър на
фннансинте, а Надежда Михай
лова е новият министър на вън
шните работи.
Управлявалата досега стра
ната Социалистическа партия
има само 58 места в Народното
събрание и българите масовно я
обвиняват за икономическия ко
лапс на България. Социалистите
гласуваха против кабинета, кой
то е назначил Иван Костов. "То
ва е еднопартиен кабинет и не
отговаря на широко рекламира
ната от демократичните сили
Иван Костов
идея за национален консенсус и
Народното събрание одобри за равноправно участие на поли
състава на новото правителство тици и експерти в кабинета” и програмата за икономически заяви социалистическият депу
промени чрез две отделни после- тат Румен Овчаров.
дователни гласувания. В правиГлавните акценти в програ
телството на Костов остават пе- мата на Костов са ускоряване на
тима министри от временния ка- икономическите реформи, усъ
бинет на Стефан Софиянски, вършенстване на социланата си
между които и Александър стема, борба против престъпно
Божков - министър на индустри- стта, връщане на земята на ней
ята, а също така и министърът ните собственици и встъпване на
на вътрешните работи Богомил България в Европейския съюз и
Бонев, който ще продължи за- НАТО.

ШтзШ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ОТБОР НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Водата ще
поскъпне, но не се
знае колко и откога

ДИМИТРОВГРАД

Белешани
предлагат ново
място за гробища

Водоснабдяването и останалите комунални
Преди година или две се считаше, че проб
услуги трябва да поскъпнат, стана ясно на пролемът с гробищата в Белеш е разрешен, понеже
веденото на 22 май т.
ния отбор на Обии.нск^тТскуГщн^нГНИТеЛ" беше определено място и бяха получени необ
не стана ходимите съгласия от съответни институции. Но
ясно колко и откога ще влезе
директора на "Комуналац” Емил Соколов^“'то- белешани продължават да отказват да ползват
ва са виновни съответните общински служби ко това място за гробища. Казават, че никой не иска
ито не са разгледали щателно представения ана да направи сефте ’ (като че ли питат умрелия
лиз и не са дали конкретно предложение колко къде ще го погребат!). А когато и за "сефтето” се
може да се увеличи цената на водоснабдяването и намери решение (с някой починал от старческия
дом, който няма семейство), белешани продъл
останалите комунални услуги. Споменатият
ана- жават по старому - никой пак не иска да погребе
лиз е представен през януари и в него е посочена
икономическата цена на водата. Но тъй като ик свой близък в определеното за гробища място.
ономическата цена е едно, а възможностите, Мъртвите от Белеш все още се погребват или в
Димитровград, или в Лукавица. В Лукавица
съответно заплатите на димитровградчани - дру има забрана, а тъй като и димитровградските вече
гро
го, то е невъзможно тази цена да се приложи. бища стават тесни, такава може да се очаква и
Затова е необходимо общината да предложи цена оттам.
в рамките на платежоспособността на хората.
Тези дни до Изпълнителния отбор на Общинската
Разбира се, всичко това е тряскупщина в Димитровград е отпра
бвало да стане в договор с ”Ковен иск за ново място за гробища
муналац”, а също така като се
на Белеш, в местността Мутин
има предвид цената в съседните
луг.
Имайки предвид, че такова
общини. Когато става дума за
вече има и то е частично уре
В текста ” Най-добре е в
сравняване на цените на водата в
дено, членовете на ИО отказаха
информирането, най-трудно
Пиротски окръг или на терито
да определят нов терен. Още по
в образованието”, който берията на бившия Нишки регион,
вече, че е предвидено оттук да
ше поместен на стр. 3 в ми
това всъщност е невъзможно и
минава трасето на новата авто
налия брой на в. ” Братст
не трябва да бъде решаващо,
магистрала, както и това, че при
во”, е допусната печатна
тъй като условията за производ
добиването на необходимите ра
грешка. Във втория абзац
ство на питейна вода не са ед
зрешителни е дълъг път, свър
от третата колоика е отпе
накви (от икономическа гледна
зан с предварително изпълнява
чатано: ” българското мал
точка).
не на редица условия. Така че на
цинство съдебно е свързано
На заседанието е решено до
белешани не им остава нищо
със сръбския народ”, а тря
10 юни да се определи и пред
друго, освен да "сефтосат” сво
бва да се чете: ” българското
ложи цена, която отговаря на
ите гробища и по този начин да
малцинство СЪДБОВНО е
възможностите на гражданите.
разрешат този проблем, който е
свързано със сръбския на
Да напомним, че сегашната цена
и техен, и на властите в община
род*’ .
на водата и останалите кому
та, а и на "Комуналац”, който и
Молим читателите за нзнални услуги е още от септември
без това е затруднен с отесне
винение.
Ред акцията
месец 1995 година.
лите Димитров градски гробища.

Поправка

А. т.

Тържествено заседание на
многократните кръводарители

От тържеството на кръводарителите

Димитровградска община е
известна в цялата страна като
най-активиа в кръводаряването,
През последните 25 години акиите по кръводаряване в общината са провеждани непрекъснато и винаги общинските планове
са преизпълнявани. Това е достатъчна причина да бъдем известни и в международната федерация на Червения кръст, тъй
като броят на кръводарителите

А. Т.

В ДИМИТРОВГРАД Е СФОРМИРАН ОБЩИНСКИ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТЪР

Мичунович: ” ВСЯКО МАЛЦИНСТВО ТРЯБВА
ДА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПАРЛАМЕНТА”
На 20 май т. г. в Димитровград бе сформиран общински отбор на политическата пратия
Демократичен център. На учредителното заседание присъства
и лидерът на партията Драголюб Мичунович, подпредседателят Бора Кузманович и председателят на общинския отбор
на ДЦ в Пирот Желко Делчев.
На учредителното заседание
на ДЦ в Димитровград Мичунович между другото заяви:
"Ние не щем да лъжем народа, нито пък да пропагандираме евтина демагогия. В ДЦ
членуват сериозни хора, които,
ако биха дошли на власт, биха
поели и отговорността за по-нататъшното развитие на Сърбия” - каза Мичунович. В речта
си пред симпатизантите на тази
партия Мичунович говори за темите, отнасящи се до политическата,’икономическата и банковата система у нас. Той се заетъпи за съществени промени в
тези области, респективно за
въвежда не на такива решения,
които вече са познати и които

дълги години се прилагат в икономически развитите страни,
Мичунович обърна особено
внимание на актуалните политически и икономически отношения между Сърбия и България,
изтъквайки, че двете страни се
срещат с подобни преди всичко
икономически проблеми. Той
изрази надежда, че отношенията
между двете държави занапред
ще бъдат още по-интензивни и
плодотворни във всички области.
На въпроса какви идеи настоява да осъществи ДЦ, когато
става дума за правата на националните малцинства в Сърбия,
Мичунович заяви, че всичките
национални малцинства в републиката трябва да имат ирсдставител в парламента, без оглед на
това дали на изборите той е получил достатъчно гласове. Правата на националните малцинства трябва да се защитават посилно, тъй като те потенциално
са доста застрашени -подчерта
Мичунович.
На учредителното заседание

БОСИЛЕГРАД

17 гласоподаватели от Босна

в Димитровград за председател
на общинския отбор е назначен
Влада Колев, за подпредседател
Миодраг Костов и за секретар
Саша Митров. Членове на общинския отбор на ДЦ са Сладжана Пешич, Кърста Пешич и
Игор Лозев,
Б. Д.

А. Т.

РАЗГОВОР С ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ОТ ОТДЕЛА НА ВЪТРЕ- ЖЖШШ
ШНИТЕ РАБОТИ В БОСИЛЕГРАД

ДОБЪР ПОЛИЦАЙ И
СПОРТИСТ
Васил Захариев е един от пеТГ(, работници в Отдела на вътрСшнитс работи п Босилеград,
на които председателят на Об,цИлеката скупщина в БосилеГр.,д Сотир Сотиров връчи ма
ГрадИ ,ю повод Деня ма сигур,юсгга. Това бе и повод за разговора „и с този млад човек, който
е избрал тази отговорна, деликатна и несъмнено рискована
професия и вече девет години успешно, съзнателно и професионално я изпълнява.
Роден е в Босилеград, където
завършва основно образование,
а средното си образование про
дължава в Сремска Каменица в
училището за вътрешни работи.

През миналата седмина Босилеград^ ~
йподвий
Висшия комисариат на ООН за бежанци. ЦелтаI нг
Щ
ниет0 в Земун, с на работа в Отрегистриране на бежанците-глаеомодаватсл
1ШСдстоящите дела за вътрешните работи а Боговина, настанени в Босилеградска община, .<
рп
силеград. В момента е ръковомсстни избори в БиХ, насрочени за 13 и 14 септември га‘
^ дитсл на сектора за регулиране
в Общинския щаб за бежанци ни казаха,че■ ‘Г движението По природа е
души с право на
т в' Босилеград или пък на тих, скромен и неиатрапчив. За
товерения, с които
себе си не желае много да го
друго място по тяхното желание.
вори. За личността му обаче гом. я.

ШШшШф

Деян Ставров, най-младият
кръводарител - вече 5 пъти
дава кръв

по отношение на броя на жителите е над европейските стандарти. От началото на организираното събиране на кръв чрез
доброволно даряване в Димитровградска община има над 27
хиляди кърводарявания. Както
изтъкна Симеон Костов, председател на Общинската организация на Червения к ръст, такъв успех могат да постигнат само найхуманни хора, хора с голямо и
чисто сърце. Затова голямата
армия на кръводарители е сила,
на която трябва и може да се разчита по всяко време.
На тържественото заседание
на многократните кръводарите
ли, на което присъстваха и Неделко Джорджевич, дългогоди
шен сътрудник в тази област, и
Станимир Пейчич, координатор
на акциите за кърводаряване (и
двамата от Пирот), Никола Сто
янов - председател на Общин
ската скупщина в Димитровград
- връчи признания на тези, които
са дали кръв 5, 10 и 25 пъти. За
пет пъти дарена кръв признания
получиха 17 лица, за десет пъти
- 36 и за 25 пъти дарена кръв - 24
лица.
За последователна афирмация на кръводаряването благо
дарствени писма са връчени на
кореспондентството на "Братст
во” в Димитровград, ТВ Журнал,
Радио Цариброд и гимназията.
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ворят самоотвержеността, дис
циплината и отговорността в ра
ботата му. Тон винаги изпълня
ва навреме възложените задачи
и то в съгласие със закона и зак
онните норми.
"Отговорна, сложна и тежка
е работата на нашата служба казва Захариев. - Не всички уча
стници в движението възприе
мат нашите добронамерени съ
вети и указания и винаги мислят,
че те не са виновни и че ние вър
шим това по наше желание, а не
заради спазването на законите.
Но въпреки всичко, окуражва
фактът, че в сравнение с мина
лата година е намален броят ма
престъпленията. Не е имало нотежки злополуки, което е зас
луга не само на работещите в
тази служба, но и на участниците
в движението и въобще на всич
ки граждани”.
Когато говорим за полицая
Васил Захариев, не може да не
изтъкнем, че гой е и добър спор
тист. Доскоро бе редовен напа
дател на босилеградския футбо-

Васил Захариев

лен отбор. Освен футбол играе
волейбол, баскетбол...
Казва, че наградата, която
му връчи по повод тазгодишния
ден на сигурността председател
ят на Общинската скупщина,
както и другите отличия, които
са му присъждани досега от не
говата служба, са стимули за
още по-успешно и съзнателно
изпълнение на задачите, които
му възлага нашето общество.
м. я.

о

"КРЪГЛА МАСА" В ДИМИТРОВГРАД

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В МЕДИИТЕ
На 24 и 25 май в Димитровград (хотел "Балкан ) сс
проведе кръгла маса на тема: ’ Присъствие на пробле
мите на българското национално малцинство в българ
ските, сръбските и малцинствените средства за масова
м
информация". Организатори на "кръглата маса бяха
хуманитарната организация "Солидарност" от Димит
ровград и "Хелзинкският комитет за защита правата и
свободите на българите в Югослапия”.
За проблемите на малцинството и начините за пъзможното и им разрешаване разискваха: Оливия Русоппц
от списание "Република", Ели Юрукова, коресиондснтка на "Радио Свободна Европа * от Белград, Борис
Делич, представител на Хелзинкския комитет за защита
на човешките права в Сърбия, Мария Хаброн, редактор
на списание "Чолади", представител на унгарското мал
цинство и Мирослав Самарджич, експерт от Центъра за
антивоеннн действия, като представители от сръбски
страна. От българска страна участваха: Тони Николов
от вестник "Демокрация", Димитър Илиев от вестник
"Стандарт", Георги Шарабов от вестник "Труд”, Георги
Апостолов заместннк-главен редактор на вестник
"Континент", Зоя Андонова, главен редактор на "Ма
кедония прес", Горан Благоев от Българската национ
ална телевизия, Сава Динен, главен редактор на Радио
"Франс ентернасионал", Мария Петрова от ’ Дарик ра
дио", представиз'ел на агенция "Балкан" и Таня Кме
това, представизчш на Фондация "Отворено общество"
от София.
От Димитровград като представители на малцин
ството присъстваха: Зденка Тодорова, представител на
Хелзинския комитет за защита правата на българите в
Югославия. Небойша Иванов, официален представител
на Хуманитарна организация "Солидарност” с клон в
Димитровград, Мнле Тодоров, председател на "Соли
дарност" от Белград, Предраг Димитров, журналист,
д-р Симеон Васов, Виктор Йосифов и Любомир Голубович като представители от Димитровград и като гос
ти журналистите от Радио Ниш Сретен Игов и "Брат
ство" Алекса Ташков.
Участниците в кръглата маса посетиха Суковския и
Погановскня манастири.

АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА
Зденка Тодорова в уводното изложение:
"Повод за организиране на тази кръгла маса е преди
всичко пълната изолация на българското малцинство в
медиите, в която малцинството попадна не по своя вина.
Без свободни и независими от властите в Сърбия медии
на майчин език, без по-голямо присъствие на незав
исими и опозиционни вестници, както и вестници от
България и свободно следене на телевизия София (без
смущения), няма свободно информиране на малцинст
вото. Изобщо проблемите на българското малцинство
в Югославия недостатъчно са представени и застъпени
в средствата за масова информация в Сърбия, а липсата
на независим вестник на български език още повече
тласка малцинството към изолация и самоизолация.
Между общините Босилеград и Димитровград, насе
лени предимно с българско население, почти не съще
ствува някаква по-къса пътна връзка, освен заобиколният път, който е над 300 км.
В момента Правителството на Сърбия финансира
три информационни средства на български език - вест
ник "Братство”, получасова емисия на български по
вълните на Радио Ниш и ТВ журнал. За съжаление,
редакциите на трите медии се намират в Ниш, а не сред
малцинството.
Що се отнася до локалните медии "Радио Цариброд"
и ТВ "Цариброд", те нямат нищо общо с българското
малцинство. Програмите се финансират от Общинска
та скупщина и предават главно на сръбски език.
Освен информирането, и образованието е горещ
проблем на малцинството, който медиите също така

премълчават. Бългнрският като майчин език се изучва
само два часа седмично, а сръбският 4-5 часа... одителите ип децата при записване са длъжни да попълва I
анкета на кой език искат да учи детето им... Празнуива
сс само "Свети Сава", а не и '^Св. Са. Кирил и Методий ..
В черквата всички свещеници са сърби, а ”богослужеиието е на сръбски..”.
Д-р Симеон Вясов: "Вяра, здраве и образование са
трите основни опорни точки на всяка нация. На малцинстовото те са отнети...
Оливия Русовац: "Вие трябва да прекъснете с малцииствсиии синдром. Трябва най-напред да бъдете раипоправим граждани, а след това онова второто-малцинство. Във Вършац например, къдсто живеят румънци
като малцинство, всички надписи са били вишн и на з ри
езика и сега са. По там хората са знаели да пазят онова
човешко н културно, а з ова значи да не дискриминират
другите... 3
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Ц
От "кръглата маса" в Димитровград

Горан Благоев: ”3а положението на малцинството
вина има и самата българска държава. Тя нищо не е
направила през последните 7 години и все още няма
национална политика за малцинствата”.
Ели Юрукова: "Трябва да сс защитават правата на
малцинството, записани в Конституцията на Югосла
вия, които на дело не се провеждат".
Георги Апостолов: "Всяка свобода трябва да се из
воюва. Българското малцинсто е имало един проблем и
това е държавата България, която се оказа най-слаба в
защитата на своите малцинства... Има място за всички
партии, но няма и не трябва да има място за омраза. И
да престанем да хленчим, а дайте сами да си помогнем".
Славиша Крунич от агенция "Бета”: "Има три на
чина за разрешаване на проблемите. Това са: сътрудни
чество с неправителствените организации; работа в пар
ламента - официално и неофициално - и чрез медиите..."
Таня Кметова: "Тази кръгла маса е събитие от голя
мо значение. Трябва да тръгнем към конкретно обсъж
дане на проблемите и тяхното решаване. Преломен мо
мейте обръщането ви към гражданските организации".
На въпроса дали българското малцинство търси по
вече от реалното и може ли това да се осъществи, Борис
Делич отговори: "Някои малцинства вече са осъще
ствили това, русините например. Следователно, това
което търсите, е реално и осъществимо съгласно зак
онните разпореждания. Ако вече със закон е забранена
дискриминацията на малцинствата, то и те трябва да
бъдат равноправни".

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА
” КРЪГЛАТА МАСА’’
1. За да се разбие информационното затъмнение на
българското малцинство, в рамките на Хуманитарната
организация "СОЛИДАРНОСТ” и Хелзинкския коми
тет за защита правата и свободите на българите в Юго
славия да се създаде един Бюлетин на български език.

в който да се отразява дейността на тези две неиравитсл
отвени организации, но и да се посочват конкретни на
правата на бьлгарското малцинство.
ру
2. В пай-кратак срок ДЛ се установи таена,връзка и
сътрудничество между ХО СОЛИДА1 НОС] иХелзинкският комитет за защита правата и свободите на
българите в Югославия с други неправигелствени орга„изации в Сърбия и чужбина, за да може потози начин
да ^ разчита и на тяхната помощ и подкрепа.
3. Хуманитарната организация "СОЛИДАРНОСТ”
да се включи и опазването на духовните и историческитс ценпости на българското малцинство, като при
разчита и на подкрепата в това отношение на
йкат*одина на малцинството - България,
4. Да сс търсят източници за хуманитарна помощ,
която да бъде раздавана на социално на й-застра шепите
граждани, които живеят на територията на 1Дарибродска и Босилсградска община.
5. Да сс осигури редовно получаване на български
вестници от България, в което да бъдат ангажирани
българските редакции, фондацията "Отворено общееззю", Агенцията за българите в чужбина и други заин
тересувани лица и сдружения.
6. Да се настоява за засилването на ретранслатора на
Българската Национална Телевизия, както и на сигнала
на "ДАРИК РАДИО", за да може българското малцинство изцяло да гледа БНТ и да слуша "ДАРИК РАДИО".
7. Да се подеме инициатива отстрана наХО ”СОЛИДАР! ЮСТ" и Хелзинкския комитет за защита правата
и свободите на българите в Югославия, за провежда
нето на кръгла маса в България, на която съвместно с
официалните български представители да се разгледат
отделни проблеми, засягащи малцинството. Също така
в това отношение да се проведат разговори и с официал
ните югославски власти, но и да се проведе среща с
представители на неправителствените организации в
Сърбия.
8. Хелзинкският комитет в Цариброд ще настоява
проблемът, свързан с образованието на българското
мацинство, да се реши по най-приемлив за малцинство
то начин. В противен случай ще настояваме - ако офи
циалните власти откажат да решат проблема - да се
създаде една международна комисия, съставена от
представители на правозащитни организации в Сърбия,
България. Комитета за защита правата на детето в Же
нева, Хелзинки уоч и редица други неправителствени
организации, с предварително даване на информация по
случая на специалния докладчик по правата на човека
г-жа Елизабет Рен.
9. Да се настоява за решаването на редица проблеми,
свързани с положението на българското малцинство по
отношение на административната употреба на езика,
църковните права и свободи (да се даде инициатива за
среща между БПЦ н СПЦ), социално-икономическото
положение. В рамките на последното да се настоява за
възстановяване на споразумението за крайгранична
търговия и за превръщането на Царибродска община в
крайгранична безмитна зона.
10. Да се работи върху създаването на пресцентър в
рамките на Хелзинкския комитет, който своевременно
да може да сигнализира за отделни нарушения, свър
зани с положението на българското малцинство и на
гражданите, живеещи в този район, които се чувстват
по един или друг начин засегнати в облетта на човеш
ките права.
11. Да бъде издаден специален тематичен брой с
докладите п изказванията от кръглата маса.
А. т.

РАЗГОВОР С ТОМИЦА МИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СК-ДЮ И СЕКРЕТАР НА ОО
НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

” Лявата коалиция има най-реална програма”
* Господин Митов, неотдавна участвахте на първомайската конвен
ция на югославските комунисти в Белград. Какви впечатлспися носите
от тази среща на комунистите?
- Да, по повод Празника на труда-първи май - в Белград се събраха
членовете на Съюза на комунистите-движение за Югославия от цялата
страна. На конвенцията бе прието решение членовете на тази
политическа партия занапред да се декларират като югославски кому
нисти. Разбира се, това решение засега се отнася само за членовете на
тази партия от Сърбия и Черна гора. Подчертавам това, защото нашата
партия има свои клонове във всички републики на бивша Югославия.
Нашата партия вероятно е единствена политическа сила на тези прос
тори, която принципно се застъпва за югославската идея. Духът на тази
идея живее повече от един век.
* Димитровградчани Ви знаят като човек, който бдително следи и
анализира събитията в международната политика. Кажете ни накратко
как оценявате актуалната международна политическа ситуация и роля
та на Югославия в световните политически процеси.
- В момента светът е разделен на богатия Запад, бедния Юг и
дезориентирания Изток. Съвсем очевидно е, че в борбата за надмощие
между западните сили Германия дипломатически се бори да стане доми
нираща икономическа и военна сила в съвременния свят. Очевидно е и

о

това, че Германия има лидерска
роля в Европейския съюз и не от
стъпва от тази си роля, макар че
Великобритания и Франция доня
къде й оспорват това лидерство.
САЩ ползват процеса на интегра
цията на държавите от Западна
Европа, за да разширят своите
стратегически планове към източ
ноевропейските страни и Русия.
* Към края на годината в Сър
бия ще се проведат републикански
Томица Митов
парламентарни избори. Каква е
Вашата прогноза, кои партии ще спечелят на изборите?
- Настоящата политическа обстановка в нашата страна оценявам
като твърде сложна, понеже се появиха много партии. Смятам, че
коалицията на левите партии СПС-ЮЛ-НД има най-реална полити
ческа и икономическа програма и тъкмо този факт ще допринесе да
спечели изборите. В този случай това ще бъде победа и на югославските
комунисти, които са мнозинство в Югославската левица.
Б. Димитров

30 МАЙ 1997 г.

Заседание на
ОО на СПС
Днес в Босилеград ще се про
веде заседание на Общинския от
бор на СПС. На дневен ред са ня
колко въпроса. Между тях най-го
лямо внимание ще бъде посветено
но предложението за изменения в
модела на двуезичното обучение в
основното образование, застъпеността на майчиния език в гимназ
ията и в детската градинда. както
и за състоянието и проблемите в
областта на стопанството с мерки
и предложения за неговото съжив
яване.
На дневен ред са и съответни
материали на Главния отбор на
СПС, въз основа на които ще бъ
дат определени конкретни задачи
за по-нататъшната дейност на со
циалистите в Босилеград.
м. я.

СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ НА ГИД ВОДИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛ
И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ОБЩИНАТА

ПРИЗИВ ЗА ПОМИРЕНИЕ НА ” ВОЮВАЩИТЕ СТРАНИ”
членовете на стач^тк™™!“1 “!?7аЛ1,а1а

Комитета представяха Зоран Сви
ленков, Николайчо Манов, Бранко Рангелов Йордан Вацев, Александър Лаз
аров, Камен Маноилов, Никола Борисов
Васил Стефанов и Стеван Гюров На за
седанието присъстваха и Михаил Ива
нов, председател на ОО на Демократи
чната партия (ДС), Тошко АлексовГпре
дседател на ОО на Сръбското движение
за обновление (СПО), Марко Шукарев
председател на ДСБЮ, Ицко Милев, пре
дседател на ОО на Сръбската радикална
партия (СРС), Симеон Басов и Слободан
Манов, представители на Гражданския
съюз на Сърбия (ГСС). В началото на
заседанието присъства и генералният ди
ректор на ГИД Иван Марков, който поради служебните си задължения след половин час напусна заседанието. Към края
на заседанието в разискванията се вклю
чи и Воин Велкович, председател на
окръжния^ отбор на СРС за Пиротски
окръг, който същевременно е и депутат
в републиканския парламент.
От името на стачния комитет Зоран
Свиленков заяви, че заседанието е организирано с цел представителите на по
литическите партии да се запознаят с актуалната ситуация в ГИД. Той подчерта,
че стачният комитет и стачкуващите ра
ботници не търсят подкрепа от политическите партии и смятат, че нито една
партия не трябва да се меси в този кон
фликт, респективно да не подкрепят
политически сегашното ръководство на
фирмата. Свиленков каза, че за двете го
дини от встъпването му на директорския
пост, Марков нищо не е направил. "Отно
шенията между работниците до голяма
степен са нарушени, предприятието има
огромни дългове, няма оборотни сред
ства, директорът сключи делови дого
вори, които са във вреда на предприяти
ето и същевременно обвинява други за
своите слабости. Ние сме на мнение, че
заради многобройните прегрешения на
Марков, той не може и по-нататък да
оглавява фирмата” - изтъкна между дру
гото Свиленков.
ПРОБЛЕМИТЕ В ГИД ДА
РЕШАВА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА СЪРБИЯ
Михаил Иванов изтъкна, че като пре
дседател на Общинския обор на Демок
ратичната партия не иска да говори за

ччвия в ГИД,

ситуцията в ГИД, защото неговата партия е заела становище политиката да не
се меси в стопанството, съответно в рабо
тата на обществените предприятия,
"Следователно нямам пълномощия да
дискутирам по този въпрос като политик.
В общините, в които е дошла на власт’
коалиция Заедно” е заинтересована за
кадрови промени само в явните предпри
ятия. Проблемите в ГИД трябва да решава правителството на Република
Сърбия и правителството на Югославия”
- каза Иванов и добави: - ”3а състоянието
в това предприятие мога да говоря по-обстойно като бивш директор и като частно
лице. Смятам, че необмислените постъпки на сегашния директор са плод на
неговата крилата фантазия или пък ня
кой му плаща да разтури предприятието”.
Иван Марков, генерален директор на
ГИД, подчерта, че някои хора, които ник
ога с нищо не са допринесли за предпри
ятието, понастоящем се чувстват като
хора, които са ощетени. Марков остро
критикува членовете на стачния коми
тет, за които каза, че имат дипломи, оба
че знаят само да лъжат. Според Марков
от 5 август миналата година ГИД работи
непрекъснато, но поради стачните де
йствия на работниците в металния цех
производственият процес се провежда за
труднено и не са били изпълнени няколко
сключени с чуждестранни партньори сде
лки.
Марков повтори становището си, че
”90 на сто от работниците в ГИД работят
и по този начин подкрепят неговия труд”.
Когато става дума за заплатите, смятам,
че е съвсем основателно в този труден за
предприятието момент на всичките ра
ботници да се изплащат еднакви лични
доходи” - каза Марков.
Ицко Милев, председател на ОО на
СРС подчерта, че ГИД се намира в тежко
положение заради отцепването от пиротския "ТИГАР”. "Що се отнася до по
ведението на директора, той има правото
да върши всичко онова, което му поз
волява законът. Законът трябва да се ко
ригира, понеже той е виновен за самовол
ното поведение на директорите” - подче
рта Милев.
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ЗА ГИД

гггп Ш ° Алексов> лиДеР на ОО на
и1и’ се застъпи за по-голямо ангажиране на общинските органи и ръководители в разрешаването на тежкото положение в ГИД. Като отборник в Общинската скупщина, аз ще настоявам да се
свика извънредна сесия на скупщината,
-която ще се обсъдят проблемите в
- каза Алексов.
МаркоШукарев между другото заяви,
че стопанските предприятия от Дими
тровградска община трябва по-тясно да
сътрудничат с предприятията от Бълга
рия. Според него, заради тежкото поло
жение на стопанските колективи в общи
ната, до голяма степен са застрашени
правата на българското малцинство. Шукарев се застъпи за помирение между стачкуващите работници и генералния директор. ”Това, което видяхме днес е война, а на нас ни трябва диалог” - заключи
Шукарев.
Симеон. Васов отправи призив към
противоположните страни в ГИД да се
помирят и да забравят всички недоразу
мения. "Трябва да се забрави тази лоша
енергия, понеже не съществуват грешки,
които не могат да се отстранят” - каза
Васов. Той подчерта, че е съвсем нормално стопанските фирми от Димитровград икономически да сътрудничат с
фирми от България
Подобни становища изказа и Слободан Манов, който се застъпи и за по-активно ангажиране на общинското ръко
водство в разрешаването на тежката си
туация в ГИД.
В разискванията взеха участие и членовете на стачния комитет Йордан Вацев, Никола Борисов, Николайчо Манов,
Камен Маноилов и Бранко Рангелов.
Като финансов специалист Вацев говори преди всичко за катастрофалното
финансово положение на ГИД, подчер
тавайки, че загубите на това предприятие
в момента възлизат на около 4 милиона
динара.
Бранко Рангелов мисли, че Марков не
говори истината, когато твърди, че ГИД
работи с 90 на сто от наличните мощноети. "Марков не знае кои дейности са съществени за фирмата. Според мен предприятието в момента работи само с 20 на
сто от капацитета си” - заяви Рангелов.
Николайчо Манов отдели специално
внимание на тежкото положение на спе
циалистите в това прдприятие. "Голям
брой интелектуалци вече напуснаха
ГИД. В края на краищата и ние, които сме
още тук, няма да умрем от глад, обаче
въпреки дипломите ни, животът ще ни

ГИД Е ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ
НА ОБЩИНАТА
Като последен участник в дискусията
Воин Велкович заяви, че политическите
партии в този случай и при такова положение на нещата не трябва да се месят.
Доколкото вашите твърдения се окажат
точни, тогава директорът трябва да бъде
сменен- Нито еДин престъпник не трябва
да се за1Читава- Този случай спешно
трябва да се реши, а не и по-нататък да се
разтакава. Препоръчвам ви да не
търсите помощ от България, тъй като е
известно, че тази страна се намира в дъ
лбока икономическа криза. България мо
же да ви окаже финансова помощ единствено
си интер__ заради политическите
_тжтт
еси‘ Проблемите на ГИД трябва да се
Решават тук - в Сърбия и Югославия. С
тези проблеми трябва да се запознаят
представителите на ОС Димитровград,
вси‘”<ите депутати от Пиротски окръг,
началникът на окръга и накрая прави
телството на Сърбия. Аз съм готов да
изнеса тези проблеми и в републиканския
парламент. Аз съм представител на всичките гРажДани в окръга, въпреки че съм
Депутат на Сръбската радикална партия,
Проблемите, които понастоящем ви
измъчват, правителството на Сърбия моРеши в сРанително кратък срок.
I ИД лесно може да се оправи. Това е
твърде значителен въпрос, защото това
предприятие е гърбначният стълб на Ди
митровградска община” - каза между
другото в своето изложение Воин Велко
вич.
Заседанието приключи, след като
Участниците в разискванията приеха за
™чения, в които преобладаваха становищата, че в разрешаването на належащитс пРоблеми » ™Д по-активно трябва
да се ангажират компетентите структури
от общината, окръга, депутатите от
окръга, както и правителството на Репу
блика Сърбия. Най-важното заключение
беше, че проблемите и недоразуменията
не трябва да се "политизират” и че в този
конфликт не трябва да се меси нито една
политическа партия.
Бобан Димитров

ИЗОСТРЯ СЕ СПОРЪТ МЕЖДУ "АВТОТРАНСПОРТ"
БИВШИЯ МУ ДИРЕКТОР ЙОРДАН ВЕЛИНОВ

ДОПЪЛНЕНИЕ И РАЗЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕТО В ” АВТОТРАНСПОРТ”
Е НОРМАЛНО
(”Положението на ” Автотранспорт” се влошава”, ”Братство”, 16 май 1997 г.)
Не зная с каква цел авторът Манол Янев е на моето изказване на заседанието на актива. Каозаглавил статията си с "Положението на ”Авто- зах, че в Сърбия съществуват автотранспортни
транспорт” се влошава”. Ако е мислил, че по този предприятия, които също се занимават и с други
начин ще помогне на предприятието ни,тогава сме видове транспорт, но са трансформирани така, каму благодарни Но аз като директор на "Авто- кто предлагаме ние в инициативата си. Директотранспорт” мисля, че с този подход към един се- рът иа "Кобос” Васил Такса като човек, комуто са
риозен и професионално обработен въпрос, който известни условията за стопанската дейност, подке представен на компетентните структури, за да го репи инициативата ни и изтъкна, че с нея трябва да
изучат и разрешат, не се допринася за преодолява- бъдат запознати отборницитс на Общинската скунето на проблемите на единственото автотранс- пщина, които са компетентни да вземат решение
портно предприятие в нашата община.
по въпроса. Той подчерта, чс автобусните линии,
РФакт е че Работническият съвет на ”Авто- които поддържа Автотранспорт , са иай-необхотранспорт” в Босилеград, въз основа на член 401 димият минимум за населението от нашия край.
от Закона за предприятията, отправи инициатива
Авторът на статията изтъква, че никой, дори
към компетентните в общината да признаят пъ- и от "Автотранспорт , ие посочи откъде да се натническия транспорт като отдел с приоритетен об- мерят средства . Инициативата за трансформация
шествсн интереси правата, които има като такъв, е независима от въпроса за източниците нафинанИнициативата бе изпратена идо Общинския отбор сови средства и затова тс не са посочени. Предсена СПС в Босилеград^ а председателят на отбора дателят на Изпълнителния отбор на Общинската
запозна е нея партийния актив за стопанска де- скупщина Васил Йованчов навярно спомена разйност Като член и секретар иа този актив, аз дадох поредбите на Закона за комунална дейност но жунеобходимите Обяснения вРъв връзка е инициати- риалистът беше „лъжеи да привед^,думите на
вата. Журналистът обаче не направи допитване е юриста на А
р
Р ’
цщ
3
мен. а пУоР собствено убеждение говори в неясна
закФ°РИнформация “РИ.звторРа нГтексга: положе- онна осн^а/елносг на инициативата иа Работни-

г,;™ :^=г^пеан^ГтПе°йиГ.г«^^гг/пр^ст^ГтГнз^::
= ™ ;нИнщв“' оРт ВртГзГдаР видРиГкГво'Ле тяхното
прР в" , които о? “Ги време, в и сега му приивдле- становище във връзка е нашата инициатива^
жат, за Да може да конкурира на пазара в рамките
ДИр«стор иа "Автотранспорт"
иа своя стопански отрасъл. Това беше и смисълът

ШяшШ

протече в мизерия” - с явно разочарование каза Манов. - Като член на работническия съвет на ГИД често предупреждавах за необмислените постъпки на
ръководителите, но тогава ме обвиняваха, че съм против директора. Истината
е, че не съм работил срещу директора, а
съм защитавал интересите на предприятието” - изтъкна инженер Никола Борисов,

30 МАЙ 1997 г,
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ВИНОВЕН” ЗА ДВЕ ДЕЛА

"Йордан Велинов, бивш директор на автотранспортното предприятие в Босилеград, е виновен и материално отговорен, понеже не е сключил писмен договор ,с организатора
на извънлинейния превоз на пътници
от Враня до Белград и обратно. Тъй
като е проявил крайна небрежност и
несъзнатслност, той трябва да компенсира една трета част от щетите,
които понесе предприятието ” , се ка
зва между другото в решението на
комисията за утвърждаване на мате
риалната му отговорност.
Да си припомним, че АТП поиска
Велинов да обезщети финансовата
загуба, която то понесе заради катастрофата на автобуса на 24 юли 1994
година край Лесковац. Общинският
съд във Враня осъди предприятието,
което заплати около 100 000 динара
на двама пострадали пътници. Други
пътници настояват чрез съда да им
изплатят 370 000 динара. В предприятието са на мнение, че ако е имало
сключен договор, организаторът на
пътуването би поел част от отговорността.
Според мението на комисията,
"бившият директор е виновен и матермално отговорен и за щетите, предизвикпни от крайната небрежност,
като е позволил товарни коли на предприятието да доставят на кредит дървп на частното предриятие "Инжен-

еринг-пинус” от Белград”. Тогава на
боснлеградското предприятие не са
били заплатени 11 250 динара. Със
съдебните разноски и с лихвата от
ноември 1994 година досега тази сума
е нараснала с още 1370 динара,
’ Ако не се реши въпросът стова
предприятие в срок от два месеца, Велинов трябва да компенсира 50 на сто
от щетите на Автотранспортното
предприятие”, се казва в решението.
Според преценката на комиси
ята, в срок от три месеца Велинов
трябва да заплати посочените щети.

❖

❖

Как ^и кога ще се реши спорът
между Автотранспорт и Велинов
засега не е известно. Някои хора в
предприятието още сега казват, че
той ще се решава в съдилищата,
Че не всички спорни въпроси трябва да се решават в съдилищата, показва и сключеният преди една седмица договор между АвтотранспоРт и 23 пътника, които са били в
катастрофиралия автобус» О догово
ра е регулирано АТП парично да ги
обезщети, а те да не го съдят. Според
него до края на август предприятието
трябва да им заплати над 70 000 динара, като на петима от по-сериозно
пострадалите ще се изплатят по 5 хи*
ляди динара,
В. В.

о

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

В ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД

ПРАВЯТ СЕ СПИСЪЦИ НА
НЕОСИГУРЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ
Със закони за зад ължителната иснснонно-иноалидна осигуровка на земеделци!е, кой! о и цс|,трвл на! а
част на Сърбия се прилага от началото но 1986 година, бяха осигурени мъжете от . до >
до 55<Г0Д!1Ш11а възраст. Обаче оттогава продължават да съществуват проблеми за евидентиранст
осигуряването на пенчкн земеделци
За да се осигурят всички земеделци, Републи- йена до средата на юни т. г.
канският фонд за пенсионно-инвалидно осигурСпоред Закопа определено лшю мож: д<
яване издаде миналата година указание и поиска осигури при условие, че е навършило I.
Д
от органите на управлението към общинските се занимава със земеделие, не е по-възраешо 01
скупщина в републиката да изготвят и доставят определените години и е способно за земеделска
списъци и искове за осигуряване на всички нсосиг- работа. В указанието се подчертава, че (смедс
уренн земеделци. Според Закона и указанието, па цитс, които са получили .............. осигуровка приосигуровка имат право мъжете, родени от 2 яну- ди I януари 1997 година, а дотогава не са били
ори 1926 до 1 януари 1982, и жените, конто са вписани и за тих не е бил подаден иск за осироденн от 2 януари 1932 до 1 януари 1982 година, гуровка, не са длъжни да плащат облагания за
На органите на управлението като постоянна за- време то о тпреди 1997 година. Облаганията за пейдача е възложено да доставят искове за осигу- сионно-инвалидна осигуровка от 1 януари ))!
ровка и на всички лица, които са навършили или година насам ще плащат жени те, коию са поще навършат 15 години след 1 януари 1982 година, млади от45 и мъжете до 50-годиннш възраст. Док”3а органите на управлението към общински- олкото желаят времето отпреди 1997 година да им
те скупщинн това е постоянна задача", казва Рай- се признае за пенсионен стаж, тогава могат да си
чо Йорданов, началник на общинския орган за заплатят облаганията, казва се в наиъствиего. 13
управление към ОС в Босилеград, и пояснява, че него се подчертава, че жените, които на I януари
в момента се изготвят списъци и се подават искове 1997 година са били над 45, и мъжете над 50-годо Фонда за осигуровка за онези земеделци в об- днпша възраст няма да се задължават да плаща \
щнната, които не са осигурени. "Записваме, под- облагания - доколкото не искат тоя период да се
чертава той, земеделци, които са получили пра включи в пенсионния им стаж.
"Счита сс, че със земеделие се занимават члевото на осигуровка от началото на януари 1986 до
края на 1996 година, както и онези, които имат новетс в селскостопанските и смесени домакинправо на това от началото на тази година насам", ства, конто не са в трудово отношение и не се
Той казва, че тази задача трябва да бъде изпъл- занимават с някоя самостоятелна^ дейност , из
тъква Йорданов и подчертава, че "на пенсионноинвалидна осигуровка подлежат само способните
Според закона за пенсионно-инвалидно оси- да се заш,мават със земеделие”. Например негуряване на земеделците, право на старческа пен- подвижните и слепите, както и получаващите но
сия мъжете получават след навършване на 60, а МОщ„ н ГрИжи от центровете за социална работа
жените 55 години и доколкото имат 20-годишна няма да сс осигуряват. Доколкото пък искат да се
осигуровка, без оглед на това въз основа на какво осигурят, тс са длъжни да подадат иск до Фонда и
е отпусната тя. Осигурените земеделци, конто да потърсят оценка на трудовата им способност,
имат 65 (мъжете), респективно 60 години (жени- Разбира се, с необходимите медицински доказате) получават право на пенсия без оглед на това телства. По същия начин протича и процедурата
за лицата, които смятат, чс не са способни за зеколко време са били осигурени.
Пенспите на земеделците се повишават или медлие, а за конто общинският орган е подал иск
понижават в зависимост от заплатите в републи- за осигуряване. Йорданов казва, че не могат да се
ката. Най-ниската земеделска пенсия през декем- осигурят онези, които учат редовно, които отбиври 1996 година възлизаше 291 динара. Със зара- ват военната си повинност, намиращите се на вреботките се съгласуват и облаганията, които се менна работа в чужбина, сезонните работници в
заплащат на фонда. През първото тримесечие на трудово отношение и пенсионерите,
В. Б.
тази година те възлизаха на 66,60 динара месечно.

И ЛУКАВЧАНИ ГЛАСУВАХА

МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ
В групата на онези местни общности в Димит
ровградска община, които се определиха за въвеж
дане на местно самооблагане, тези дни се присъедини
още една местна общност. Става дума за крайградск
ото село Лукавица, в което понастоящем живеят над
500 жители. Изхождайки от старата истина, че никой
няма да им помогне, докато не си помогнат сами,
неотдавна жителите на Лукавица чрез писмени изя
вления гласуваха местно самооблагане. За самообла
гането са се определили около 70 процента от сел
яните с право на глас.
Парични средства за самооблагането ще започ
нат да се отделят от първи юни тази година. Ус
ловията за самооблагане предвиждат работещите да
отделят 1 процент от заплатите си, 5 процента е са
мооблагането на приходите от селското стопанство и
кадастарските приходи, а 2 процента на приходите от
занаятчийски и други дейности на частните предпри
емачи, които имат работилници, магазини и други
делови помещения на територията на МО Лукавица,
без оглед на това дали постояннното им местожител
ство е в селото. Според думите на Арса Милошев,

председател на МО Лукавица, финансовите средства,
които трябва да се съберат от местното самообла
гане, най-напред ще се използват за изграждане на
канализационна мрежа (предвидено е 60 процента от
средствата да се използват за това), след това за из
граждане на местни пътища и за поддържане на вече
съществуващите (20 процента) и накрая за изграж
дане на водопроводна система (20 процента).
Жителите на МО Лукавица ще отделят средства
за самооблагане в продължение на пет години, вклю
чително до 1 юни 2002 година. Лукавчани разчитат и
на финансова подкрепа от Общинската скупщина.
Понастоящем в Лукавица са в ход и строителните
работи за изграждане на селската магерница. Този
обект се финансира от селяните, а пари е дала и
Общинската скупщина.
Лукавчаните, които в момента не живеят в село
то, а имат доброто желание да подпомогнат финан
сово земляците си, могат да внесат пран на джнросметката на МО 42802-635-7-929.
б.д.

ДУКАТ

Най-сетне е завършена гробищната сграда
Местната общност Дукат - Босилеградска общи
на - започна преди три години изграждане на сграда
при селските гробища. Обаче поради редица проб
леми и неорганизираност изграждането се удължи и
едва сега селяните отново са се организирали и са
довели акцията до край. Сградата е готова и сега се
обезпечава нужният инвентар: маси, пейки, готвар
ска печка, чинии, лъжици...
“Наистина изграждането продължи дълго време,
но ето че все пак успяхме да приключим” - подчерта
Вене Ников и добави, че с оглед на структурата на
населението в селото, такива инициативи занапред
трудно ще се завършват навреме. Това трябва да се
има предвид и в общинската управа и нейни предста
вители по-често да контактуват с хората от местните
общности, като им оказват помощ в местните дей
ности”.

о

От другите запланувани тазгодишни дейности
внимание заслужава и ремонтът на пътя към Мала
река, където повечето от селяните имат гора, по-голяма част от която е обществена собственост. Става
дума за път с дължина 3-4 километра, като се очаква
помощ и от Горското управление в Босилеград. Ос
вен поправката на този път за тази година местната
общност е запланувала прочистване и прокарване на
пътища към махалите Вертевица (1500 метра) и Гащевица (около 2 км).
Когато става въпрос за другите актуални проб
леми, в Местната общност подчертават, че изкупва
нето на добитъка все още не е в съответствие с из
искванията на хората, а най-зле е с нередовното пла
щане. Има хора, които вече дълго време не могат да
си вземат парите от продадения добитък.
М. Я.

30 МАЙ 1997 г.

АДВОКАТ И
БЛАГОДЕТЕЛ
Мнозина нашенци, босилеградчани и димитровградчани, живеят в Скопие. Един
от тях е и Ненко Анастасов
от босилеградското село Бистър. Живее на ул. ”Пайко
маало” 6 със съпругата фармацевт и сина-юрист,
Кантората му с срещу Съдебната палата.
Анастасов е разговорлив,
сърдечен и дружелюбен чо
век, За живота си в родното
село казва:
- Роден сьм в бедно земедслско семейство. От малък останах сирак, без баща.
Основно училище и просимназия завърших в родното си
село, а гимназия в Босиле
град. Ог ученическите го
дини си спомням за тежкия
труд и голямата беда, но и за
голямото другарство и вза
имната солидарност. Издър
жах всички трудности и през
1953 година завърших гимназията.

черта, че винаги сс е притич
вал на помощ на нашенци
при записване в средни училиша и факултети, настаняване в ученически и студентски общежития, постъпване
на работа и т. н. Освен от
мен, качва Нснко, нашенци в
Скопие получаваха и получават голяма помощ и от
Стефан Мицов, Васил Заха
риев, Васил Василев, проф.
д-р Зорица Николова и други
босилеградчани”. И днес къ
щата на Нейко е отворена за
,!ССКИ доброжителен или закьсал нашенец в Скопие. В
това отношение той се ръково;(и от известната наша поговорка: "Нашенци на всяко
място разбира, а и дома ги
прибира.” Никога нс се е сраМуцал да каже, че е българин
и КОгато се срещне с нашен-

След гимназията една
година работи в с. Горна Лисина като секретар на тога
вашната община. От 1955 до
1957 година е съдия за на
рушения в кумановските се
ла Старо Нагоричани и Лип- Д
ково. Тук заобнчал съдииската професия и през есента на 1957 година се записва Н
в Юридическия факултет в I
Скопие.
- Първата година ми бе
ше много трудно, макар че
получавах стипендия. Не ме
приеха в студентския дом и
цялата година бях без посто
янна квартира. Нощувах при
колеги, скришом от хазяи и
управление,
студентското
разказва Ненко. - Във втори
курс се настаних в студентското общежитие и като добър и активен студент ме избраха за председател на Студентскня отбор за настаняване на студенти в общежитията. Оттогава вече нямах
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Ненко Анастасов

ци, говори на български. По
чита всички хора. има кли
енти, другари и приятели от
всички националности и ве
роизповедания в Македония.
- Обичам професията си и
съм щастлив, че и синът ми
Дарко тръгна по моя път.
Понастоящем и двамата сме
адвокати и с голям ентусиазъм помагаме на хората да
намерят правдата, подчертава Ненко.
Този добродетелен наше

трудности и редовно полагах нец поддържа редовни връзизпитите. На отговорната ки с родния си Бистър и с
студентска длъжност останах до края на следването.
Мога свободно да кажа, че с
голямото си ангажиране успявах да настаня в общежитията всичките студенти от
нашите краища.
През 1963 година Ненко
Анастасов работи в Общин
ския съд в Тетово, а от 1963
до 1973 година е съдия в Пър
вия общински съд в Скопие.
Като адвокат работи от 1977
година. Както всички адвокати и той наплаща услугите
си според адвокатските тарифи, но за разлика от много
други адвокати Ненко почти
не наплаща услугите си на
бедните хора.
В разговора ни той под-

познати хора от БосилеградСко. Неотдавна е избран за
председател на Инициативния комитет за реставрация
на бистърската черква, който е призовал бистърчаните
от различни места в Репуб
лика Македония и бившите
югорепублики да помогнат
според възможностите си.
Акцията е организирана ус
пешно, събрани са значител
ни средства и се очаква наск
оро черквата да бъде реста
врирана. Ненко не забрави
да спомене, че в акцията наймного са му съдействали неговите съселяни и членове
на Инициативния комитет
Симеон Ивков и Борис Ранов.
Богослав ЯНЕВ

| МЛАДИ ТАЛАНТИ
МИРОСЛАВ НАЦКОВ |

АРТИСТЪТ СЕ РАЖДА,
ОФОРМЯ, УЧИ...
н съществува повече отедин век
В него се раждат, оформят, учат!
играят и остават на сцената много талантливи млади момичета и
момчета. За едно такова остпо
умно. сладкодумно и приятно
момче става дума... Казва се Мирослав Нацков, син на Любомип
от Градинье и Дими„а о?
Сливница и по-толям брат на
седмокласника
Между съгражданите си е изве^
тен като един от добрите сЬут
в0™?
Д3*е '
в състава на представителния
р—
^удент в
първи курс на Юридическия фа
култет в Ниш. Вече четири години е активен член на СамоДеИ"“11Рсе създава^"
Л" СЕ “Л"
„т *
- Ще цитирам режисьора,
които казва, че само 10 на сто е
талант, а другите 90 на сто са
работа, в чиято основа не е суетата, а преди всичко колегиал
ността. Всеки човек се ражда и
се стреми да постигне нещо по
вече.
* Кой те обучаваше, как се
учиш за този вид работа?
- Първото ми излизане пред
публика беше когато бях в V -VI
клас. Откри ме професорката по
математика - Миряна Алексич.
Първият постановчик, с когото
работих, е вече покойният Аспарух Паунов. Играех една от главните роли в драмата ”Боряна” от
Йовков.
* Най-свидната ти роля?
- Павли от "Боряна”. Тя ме
въведе в театралния живот и покъсно всички ме разпознаваха
по тази роля.
* Кой автор или герой пред
почиташ да играеш?
- Чехов, понеже според мен
той е най-добрият, даже вече
изпълнявах ролята на Чехов в
неговите ”Малки комедии”, на
писани през 1888 година, когато
е бил създаден и нашият татър
"Христо Ботев”. С удоволствие
бих играл Трепльов от ”Чайка”,
също от Чехов.
* Най-предпочитана парт
ньорка - минала, сегашна, бъде
ща...
- От миналите са три: Таня
Алексова, Силвия Йосифова и
Надица Иванова. Мечтая да играя и с най-добрата - Ана Софренович, но по-реална възможност е партньорството с Паулина Манова, абсоловент на Факултета за театрално изкуство в
Белград.
* Във всяка работа е необ
ходима приемственост. Как я
осъществяваш ти, като се има
предвид, че вече си студент и не
си винаги в Димитровград?
- Аз продължавам да работя
в театъра и съм особено дово
лен, че колегите ми споделят в
моите задължения и обратно,
така че успяваме. Имахме и ня
кои нови проекти, но в театъра
взеха под внимание факта, че то
ку-що започнах да следвам и ще
трябва да изчакаме, докато
”стъпя на краката си”.
* Няма ли да сс опиташ в студситския, кукления или в Народния театър в Ниш?
- Засега - нс. Искам да припомня, че Ниш ми се струва мал
ко мъртъв в театрално отноше
ние град. Ог есента са се играели
само две пиеси. А както казахте,
приемствеността е особено важ
на. Трудно се постига нещо, а ле
сно се губи. Аз ще си намеря свой
вариант, сигурен съм в това.
* Защо ие се опита вТеатрал-

ЕШкЛО

ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК

ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК
ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

''аТа а~я?

това
специални планове за
™™ва дортГсеопГах™“ “
*
опитах,
пата иа
между игР
на сЧеиата « " *«пюта?
обаче лишт\яЧе същсствУваН° 33 Мен гРаницата
Им дУтяхетвъРД^отн°сителна.
пГ с ™КИТайска стс‘
инд1,вид^о~^П
й^ст и сеЙъпГ °Т СВ°ЯТа личпп\и- к
плъщавам в някакъв
^артиЖ:С^иНсвятМа
* Използвал ли ги таланта

Текст и рисунки: Марин Младенов

24 май 1947 год. (събота) Тази сутрин от 7 часа
имахме извънреден час по математика, тъй като
утре ще правим пробно матурско по математика.
От 10 часа започна традиционната ученическа манифестация и на челно място, разбира се, бяха
музикантите. След тях вървеше първото отделечие, а след това класовете. Ние - осмокласниците,
- абитуриентите, бяхме последни.
След манифестацията (от Гимназията до
Строшена чешма и Салона при черквата) в салона на старото училище се проведе тържество но
случай деня на Кирил и Методий. Взеха уч пет ИС
хоровете на прогимназията и гимназията (със за
дължителната песен “Върви народе възродени”,
която тананикаха всички ученици), а след това
учениците от отделенията изнесоха рецитал, като
на един дъх казваха своите стихотворения при
стойка “мирно ’. По-възрастните средношколци
се стараеха малко по-изразително да рецитират и
затова ръкомахаха, дигаха се на пръсти или пък
изведнъж повишаваха гласа си. Но... благодарение на публиката (в повечето случаи родители,
роднини и приятели на учениците) получаваха
бурни ръкопляскания...Слово за делото на славян
ските просветители прочувствено произнесе дру
гарката Гецева, нашата учителка по български
език...
След обед отново се събрахме да решаваме
задачи. Но...трудно върви. Хванала ни е треската:
и което сме знаели , вече не знаем. Всички сме
някак уплашени и разсеяни.
Вечерта стана много голямо “движение” на
млади и стари. При Павлиончето се изви и хоро.

Барабанът на чаригията съобщи, че не ни грози по-голяма опасност и че довечера няма да има
електрически ток.
Беше интересна сцената при долната рампа,
която наблюдаваха много деца и любопитни
граждани. Бай„Ацо, пощаджията, се. беше изкачил
бандерата с походния си телфон, за да про
ВерИ телеФонните връзки и викаше:
- Ало... ало... София... Ало, бре, София, чуете
ли? Ало... Здрасти, София! Какво стана, бре? Из
пратихте ни вода, та замалко да ни однесе... Ха-хаха! Водата носеше говеда, овце...беше суша, ама
сега сал вода! Придава ли?... Добре е, ако не при
дава! Я съм от Петровац, ама говорим български... Знам четири страни езика... У Цариброд живейем има вече 20 годин... Айде, да сте ми живи и
здрави!
След това бай Ацо променя теловете.

сорите, момичетата, родители
те?
- Наследил съм това а и въз
основа „а работата и опита от
сцената всеки артист влиза в х°ъ
РактеРа на героя. Артистът полесно развива психиката си и затова за него е много по-лесно да
разбере живота, ситуациите и
хората, с които контактува. Си
гурно и аз съм използвал тази
практика в живота.
* Последната ти роля засега...
- В детската пиеса ”Пипи
Дългото чорапче” и ”Мечка и
предложение”. Да напомня, че
сме гостували в Народния театър в Белград, а имаме и много
награди от Бечей, Лебане, Бачка
АХ, ТАЗИ МАТЕМАТИКА!
паланка и т. н.
25
май
1947 год. (неделя)
* Димитровградската общиВ началото на годината се радвахме, че бяха
на отделя средства за стипендии,
А за артистите?
назначени нови преподаватели от България всички висшисти и всички амбициозни, но сега ще
трябва да заплатим тази радост. Математикът има
максимални изисквания. Правихме пробното. Раз
пределиха ни в две групи и всяка група в отделна
Наводнението
стая. Пропаднаха малките ни планове за подсказ
ване. Нашата група не се представи добре: от че- Ало... ало... Где си бре, Пироте! Ти ли си бре,
тири задачи решихме само две, а другите само Вуле? При вас, кажеш, нийе опасно... Овде при нас
започнахме... Взаимно се успокояваме, че има вре- замало да нас вода однесе, беш га!!!
ме, ще учим всекидневно, пък и късмет може да
имаме...
ПОСЛЕДЕН ЧАС ПО БИОЛОГИЯ!
ГОЛЯМО НАВЕДЕНИЕ. ПРЕЗ
МОСТОВЕТЕ НЕ СЕ МИНАВА...

Мирослав Нацков

- За театъра не се отделят
много средства. Той е стигнал до
определено равнище, но за да го
запази, е необходима материал
на и финансова подкрепа.
* Кой в семейството ти по
вече желае да си артист, а кой юрист?
- Майка ми повече настоява
да стана артист, но нс би сс разсърдила и ако стана адвокат, а
при татко ми с обратно. Брат ми
подкрепя моето становище.
* А то е...
- Строго секретно.
не е заглавие на
* Това
някоя пиеса/
- Може би...
* И - какъв ще станеш?
- Няма да говорим повече.
* Интересува ли те журналистиката?
Това „ зависи от Вас и от
^
"Братство .
* Ако влиянието ми с толкова силно, а и любовта ти към
писаното слово също, то испрсмеиио ще стане. Чие отсъствие е
най-осъзателно за теб сега,
когато си тук, сам? Дали въобще
си сам?
- Най-много - на семейството
ми
* Не ми каза нищо за НЕЯ?
- Минало...
М. Стаиойвшич

26 май 1947 год. (понеделник)... Към обед
започна да вали. Дъждът стана пороен. Имаше и
малко градушка. Валя почти два часа...Около 3
часа започна да приижда Нишава. По улиците
тече вода. Ние гледахме с любопитство мътната
река и си говорехме, че тя не може да мине бента
на левия си бряг... Към четири реката изпълни
коритото си и потече по нивите зад къщата на
Чсдото, къдего живеехме и ние. Мястото Гърцина
баня се превърна в езеро и водата през улицата,
долу над Агрономството, стигна до железопътната линия над гарата. Водата се изра ШП1 с
прозорците на някои малки къщи и пристройки. В
Шукаревия сокак настана суматоха. Там при То
дор Американеца младежи и комшии изнасят за
мре от мазето... По улиците уплашени жени и баби
сс кръстят и охкат:
- Казват, чс няма Бог! А сега, де! Какво ще
правим,тужице Боже!
- Това е наказание от Бога! - пищи друга жена.
Чува се и плач на деца.
- Леле, мамо, какво става? - А майките утешават децата си с думите, че топа бързо ще мине.
Джаджиниятслинник беше вече под водата. Тя
заливаше и двата моста към Строшена чешма и
стигаше почти до портата на Ваца. Войнишките
градини също бяха потопени и всичко приличаше
на голямо езеро. Нямаше минаване през мостоветс. Осмеляваха се само храбреците, а децата
откъм чаршията викаха и отправяха призиви към
майките си, застанали там при дюкяните на Грънчаревите.
- Брей, какво стана! - кръстеше се един белобрад човек. - Никога това не се е случвало!
- Майкьа... - думаше друг старец - аз помня, че
такова наводнение е било през 1914 година
- Някои казват, че идва още по-голяма вода
отгоре...
Към пет часа водата започна да спада. Ка
мионите, които чакаха на гарата, започнаха да
газят през водата на път към България.
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28 май 1947 год. (сряда) Пред дъската са само
“неизпитаните” ученици. Трошанов ни направи и
комплимент, че “смс овладели материала и че на
зрелостния изпит няма да се изложим". С "ура”
приехме неговите думи. (Просто не ми се вярва, че
след два дни преставам да бъда ученик!?)
След обед се събрахме при Гочо - решавахме
задачи по математика,
29 май 1947 год. (четвъртък) За учениците
тази вечер беше прожектиран филмът “Югославия”... Лидия ми каза, че според последните сведения тази година имаме 250 доброволци за младежката линия Шамац-Сараево и че положението
е съвсем различно в сравнение с миналата година,
„ХИМИКЪТ СЕ Е ПОБЪРКАЛ”!
31 май 1947 год. (събота) От днес вече няма
занятия за учениците от четвърти клас (“мала
матура”) и за учениците от осми клас (“голяма
матура”,зрелостен изпит). Извикахме за последен
път “Ура! Свърши се таз година!”, но студенината
около сърцето не изчезна, защото през следващия
месец ни очакваше труден зрелостен изпит, което
ще рече повторение поне на половината от общия
учебен материал! Леле, мале, няма лабаво! (Така
писах аз често в нашия гимназиален хумористичен
вестник “Оса” - четен и списван от всички ученици, но сега не ми е до смях!)
Днес се случи нещо чудно с химика Колев.
Учениците казаха, че “се е побъркал”, “че е луд”,
а учителите, че е получил “психическо разстройСТВо”. По време на последния час водеше с нас
необикновени и предизвикателни разговори по
Лични и обществени въпроси, при което набля
гаше на това, че без него никой нищо не може да
направи в живота, че той е хипнотизирал всички,
че управлява нашата воля и други врели-некипели... Колегите му едва го измъкнаха от нашата
стая. Неочаквано и неудобно прощаване с един
добър учител по химия! Вечерта цялата чаршия
приказваше за тоя случай със еснафското заклю
чение: “ Од много ученье полудел!”
-Слвдаа-
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МАЛКА АНКЕТА:

"ГИМНАЗИЯДА '97" В ДИМИТРОВГРАД

ДНИ НА ЗНАНИЯ, СПОРТ И ДРУГАРСТВО
В течение II» дип дни, И и 24 май, димитровградската гимназия бе домакин на манифестация под
название ” Гимпазнядп ’97”, п която участваха представители на гимназиите от Ьвбушпица, Ьсла
паланка, Пирот и Димитровград.
От момента на посрещането на гостите на 23
май сутринта до изпращането им на следващия ден
след 21 часа, спортният център "Парк” охтеШе от рЦ
бурни аплодисменти за участниците - състезатели ||р
V
по футбол на малки врати, хандбал, баскетбол - ?.
женски и мъжки отбори, които се стремяха да Щ*
Ь 1
■ш
спечелят победа за своята гимназия. А в каби- (§
нотите на димитровградската гимназия през вто
щ
рия ден цареше тишина, макар че в училището
имаше доста ученици. Тук се проведоха състе
4'М
занията но математика, сръбски език и изобраз^
ително изкуство. Аплодисментите за най-добрите
в тези състезания бяха подарени накрая.
Въпреки че в определени моменти бяха "жес
токи” противници на спортното поле или на чи
\
новете в кабинетите, през тези майски дни сред
ношколците от четирите гимназии на окръга бяха
Ш &
истински другари. Макар че току-що се бяха за
познали, те станаха истински приятели завинаги.
Най-добри резултати по сръбски език постиг
наха учениците от пиротската гимназия, но мате
ут
матика - от Бела паланка, по шахмат - от Димит
...
ровград, първото място при хандбала беше поде
лено от ученичките от Димитровград и Бела па
1
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"Гимназияда '97" откри Никола Стоянов,
председател на ОС в Димитровград

Къде след средното образование?
От босилеградската 1имнаизлезе още една генерация
средношколци, които след като
положат зрелостния изпит, ще
тръгнат по различните пътища
на живота. Едни ще се насочат
към някои от висшите и нолувисши институти, други ще по
търсят шанса си в някое пред
приятие. Разбира се, желанията
са едно, а възможностите и условията друго.
Ето и желанията на някои от
тях:
МАЯ ВАСИЛЕВА, носител
на Букова грамота: ’Нс сега, а
много ио-рано се насочих към
професията на икономиста. За
това ще се запиша в икономическия факултет в Ниш. При
родно-математическите науки
много ми допадат - особено ма
тематиката и затова мисля, че и
пя ма да имам особени проблеми
с приемния изпит и сз»с следва
нето. Предпочитанията ми към
икономиката се дължат и на се
мейната традиция - баща ми е
икономист.
ВЕСНА ЕВТИМОВА: ”Ка1ИЯ

е добър, първо ще отбия воен
ната си повинност, а слсд това
ще мисля за професия. Ще бъда
по-възрастен с една година, а
иойниклт.кът е едно всеоб
хватно училище, където се кал
ява човешката воля. Може би ще
наследи професията на родите
лите ми - да бъда бизнесмен.
РОЗА АНДОНОВА: Още

като дете ме привличаше оказ
ването на помощ на болни и ста
ри хора. Затова се ориентирах
към лекарската професия. Ще
щш запиша медицина в Белград. Тъй
Щ
като съм отличничка, смятам, че
\М'/Щ
няма да имам проблем с прием
ния изпит, макар че предвари
'Ж
телно нищо не се знае. Затова
вече започнах да се подготвям за
щ щж
изпит.
% ■1>Ъ. приемния
ЗАНКО СТОИЧКОВ: "Же
шШтШ
ланието ми е да бъда офицер.
Затова ще опитам силите си да
се запиша във военно училище.
Но тъй като успехът ми не е мно
го добър, желанията ми могат да
останат неосъществени. Ако не
* *. <]
успея в това, ще се опитам да се
запиша в Полувисшето строи
то малка мечтах да бъда физи телно училище в Ниш. Татко ми
отерапевт. Сега обаче реших да е строител, защо да не бъда и аз.
м. я.
стана преподавателка и ще се за
пиша в Университета в ПрищиОт 70-те четвъртокласници в
на - отдел по история, с което бих Гимназията в Босилеград 61 надоказала и на професора ми по право завършиха класа, 9 са на по
история, че не съм "отписана" за правителен изпит, а Горан Ва
тази наука.
силев. Мая Василева и Марина
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ: Тъй Спасова като пълни отличници от
като успехът ми в училището не първи до четвърти клас получиха
дипломата ”Вук Караджич".

и

лаика. Първенци във футбола на малки врати
станаха димитровградските гимназисти,а в бас
кетбола - пиротските. На 23 май вечерта секцията
за театрално изкуство от гимназията в Бела па
ланка се представи с пиесата "Опечалено семей
ство" от Нушич, а на следващата вечер бе ор
ганизирана съвместна изява на всички участници,
на която бабушнишките гимназисти се предста
виха на сцената на Центъра за култура със сценка
отактуалния политически живот. Участниците от
Бела паланка изпълниха откъс от "Опечелено
семейство”, учениците от Пирот - забавни песни,
а гимназистите от Димитровград - модерни танци,
народни песни и фолклорни изпълнения. На края
бяха поделени и отличията, изказани бяха поже
лания за нови успехи пред следващата гимназиада
в Бабушница.
И така, "Гимназиада ’97" отмина. Останаха
разменените адреси и телефонни номера, новите
приятелства и... може би някоя нова любов.
А. Т.
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Дипломи на победителите

ДОКАТО В ДРУГИТЕ ИЗОСТАНАЛИ ОБЩИНИ ЗАКРИВАТ УЧИЛИЩАТА

В БАБУШНИЦА - ДВЕ НОВИ УЧИЛИЩА

Дефилето на участниците напомни за манифестациите, които се
провеждаха във Димитровград

В много общини от типа на
Димитровградската или Босиле
градската, училищата по селата
се закриват или остават да "съ
ществуват", докато учениците
завършат. Подобно е било поло
жението и в Бабушнишка общи
на. Но нещата все пак се про
менят и ето че на територията на
тази неразвита община неотдав
на бяха открити две нови учи
лища в селата Долни Стрижевац
и Радошевац.
Както ни осведоми Славолюб Миладинович, директор на
основното училище "Иво Лола
Рибар” в Бабушница, училище
то в Долни Стрижевац е рабо
тело допреди 30 години, след то
ва е закрито и сега пак е открито,
но вече в нова сграда. Наистина,
сега тук има само
ученика от
първи до четвърти клас, но може би постепенно броят им ще се
увеличи.
адошевац училището също е ново и в него има седем ученика.
село урачево
У

Част от съвместната програма на края на "Гимназияда ’97"
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ниците е 953 Основано е** ппез
далечната 1886 година като ”нижа гимназия”. През 1960 е про\
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Новото училище в Долни Стрижевац
възгласено за образцово, една сирало за републиканския прегГОдИна по-късно започва обуче- лед в Ужице. Високи резултати
ние по кабИнети, а през 1964 по- са постигнати и на други състелучава от уНИЦЕФ като пода- зания: първо и второ място по
рЪК СЪВременна ученическа ра- руски език, второ място по инботилница. Оборудваността на форматнка, първо и второ място
училището еоколо60%, а в него в Димитровград на окръжния
74 -ца, от които 54 са преглед «ознаешза движеквалифицирани просветни ра- нието .
ботници. Предмети, които се
Както във всички други мализучават по избор, са информа- ки градчета и тук учениците от
основното училище и гимназистика и английски език.
Що се отнася до работата на тите са организатори на всички
отДелните секции при училище- културно-забавни прояви - от
Т°’ Достат'ьчно е «а се спомене приема на пърполаците до венчфак1гьт’ че Училището е заво- ки други значителни тържества
“«ало първо място на окръжния в града.
А. Т.
нрегледзарецитаториисеекла-
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БОСИЛЕГРАД

РАДИОТО ВСЕ ОЩЕ МЪЛЧИ
откриване на локалнаРЗДностанция^бач'' ВЪрШИ п°Дгот°вка за
програма
1 диостанция, обаче тя все още не излъчва
год инасъ вк^есгн сГз !к:е дан и е
изп* СЪСТОЯЛОТО « «а 2! май тази
ския отбор на СПС и Общинската сксптои'""6 отбоРи на ОбЩин-

дневен ред още дълго време З-ппптл
Босилеград ще бъде на
н„ци вРразисЩква^и^0аВРо“ее в3сГо™о^ГоТКНаХаНЯК°И“
направена грешка:
изпълнителят на тази работа (частното предприятие
”Ибер” от
Босилеград) своеволно или по нечие

ра-

въпросът е откъде да бъдат пол^и“ допълнителни средства, а

Босилеград: Центърът за култура

И кадровият въпрос все още не е разрешен. Назначен е само
главен и отговорен редактор (Нада Стойнева), докато други лица,
които трябва да поемат уреждането на радиопрограмата, все още
няма.
По време на заседанието членовете на двата изпълнителни
отбора разискваха и за проблемите в средствата за масова инфор
мация на българското малцинство в Сърбия: издателство "Брат
ство”, предаване на Радио Ниш за българите в СРЮ и ТВ-журнал.
Обща констатация за всичките е, че те успешно изпълняват ролята
и задачите си. Обаче, за разлика от средствата за масова информа
ция на езиците на другите малцинства, те значително изостават.
Обхватът на Радио Ниш на територията на Босилеградска община
е малък, а ТВ-журналът няма постоянен термин в програмата на
РТС, което не позволява емисията да бъде следена редовно. Освен
това, занапред трябва да се обърне по-голямо внимание и на жан
ровото разнобразие, обичаите и традициите в общините, където
живее българското малцинство.

м. я.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ КОНЦЕРТ В ДИМИТРОВ
ГРАД КАТО ПОВОД

Проклета да е орисницата!
Тя е виновна за всичко!
Откъде тоя стих да ми се върти цяла нощ в главата? Толк
ова прекрасни песни, такава вълнуваща музика! А в моята
глава цяла нощ е мисълта, че не било възможно в Рая да се
влезе с пари, че не било възможно да се влезе чрез връзки и без
ред!? И защо тъкмо на мен ми се случва това? Положително,
орисницата е виновна!
Тиха пролетна вечер. След много студени дни и нощи, за
пръв път тази пролет валя летен дъжд. Изми небето, мина през
душата ни. Стъмваше се. Пред Културния дом са се насъбрали
царибродчани, чакат да започне концертът на известните ’ Юга
и Влада”.
За музиката, която ни дариха, нямам достатъчно крас
норечиви думи. Безкрайно им благодаря! За Кръцко и синовете
му - късче от моето сърце за увеселението. Благодарим и на
новия ни съгражданин Тишма. Неописуемо нещастие го е
направило наш съгражданин, но колко ли е силна положителната енергия на този човек, та все още пее? Нашата Славица
лека-полека губи гласа си, но душата й е все по-широка и
по-топла. И Гоша ни напомни, че някога ходехме в Гърция и
пеехме и македонски песни.
Мисля, че след тази вечер всички посетители са заспали с
усмивка на уста. Дано сме успели да се доближим до Господ Бог
стова малко покаяние. Дано Пресвета Богородица ни помогне
да поправим църквата, строена за слава на Нейното име.
Аз пък лично, само от свое име ще я помоля, както и нейния
Син и Бога Отца и Светия Дух, да простим и на ония, дето не
искаха или не посмяха да продумат нито една българска дума..
Ще я помоля да прости и на моята орисница, която прокълнах
в началото. Ако не ме бе орисала така, може би и аз бих спал
както мнозина и бих дочакал утрото в сън. А то винаги идва със
РПост скриптум: Ако публикувате моята "Молба” и ако ми
се полага хонорар, изпратете го за поправка на царибродската
църква "Рождество Богородично”.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1910 ГОДИНА
- ПЪРВА СТАЧКА В ЦАРИБРОД
Едно от важните събития в историята на Цари
брод и на работническото движение в града е пър
вата стачка на работниците-терзии. Както е известно, в началото на тоя век в Цариброд се откриват много частни работилници и по този начин се
оформя работническа класа, която живее само от
своя труд.
Първото стълкновение между бедни и богати
избухва още в края на миналия век под влиянието
на синдикалното движение в България. За пръв
пъг във вестник "Социалист” (бр. 57, 25 април
1895) се споменава Цариброд и тежкия живот не
само на работниците, но и на учителите. В своята
реч на първи май 1895 година директорът на про
гимназията се опитал да компрометира социалис
тите, като ги нарекъл "полуграмотни момчета".
Обаче никой не е могъл да спре разрастващото се
социалистическо движение в тоя град. В борбата
на работниците се включват Васил Сливков, учител от Градини, Найден Киров и съпругата му
Мария, Стефан Димитров, съдията Асен Прама
таров, работникът Матея Цветков и др.
В началото на века работниците в Цариброд
вече имат своя оргнизация - социалдемократичес
ка група на учителите. През 1907 година в един
доклад на учителите пише:"Цариброд е още един
еснафски кът. Той претърпява действително една
бърза промяна, но това се дължи на удобствата му
да служи за експортен пункт. В последното време
се увеличват и разширяват експортните фирми (за
яйца, птици, жито и др.), но в килимарската рабо
тилница са заети няколко десетки маловръстни
съвсем несъзнателни и неподатливи на пропаган
да момичета. Съществува известен живот между
работниците от занаятчийското производство, но
отсъствието на интелектуални сили между тях и
невъзможността на наши другари да участвуват
там, са главна причина, за да не бъдат организи
рани”.
ШИВАЧИТЕ БЯХА ПЪРВИ
Шивачите започнали първи да се организират
за стачка. Те формирали настоятелство, в което
Симо Стоянов е бил председател, Глигор Иванов
- секретар, Рангел Младенов - касиер. За стачката
на шивачите под заглавие: "Стачката на работниците терзии в Цариброд” писал в. "Шивашки
работник (бр. 4, от 24 ноември 1910) следното:
”Причините за стачката са следните: работниците работят по 17 и 18 ч. дневно, неделна и
празнична почивка за тях не съществуваше. Освен своята работа те свършваха всичката ”дюкянска” работа на господарите, а повечето от тях
бяха обърнати на домашни слуги. Обноските на
господарите са били крайно груби и предизвикателни; псувни и подигравки с работниците са
обикновени неща.
Работилниците, в които работниците са заетавени да работят толкова продължително са
крайно нехигиенични, заплатите повече от мизерни. Има работници, на които за тоя денонощен
убийствен труд заплатата за цяла година е 40 до
50, най-вече 60 лева.
Тия убийствени условия ги накарали преди два
месеца да се раздвижат и замислят за своята участ.
В ред събрания те разгледаха начина и мерките,
по които могат да подобрят своето положение, и
когато дойдоха до заключението, че единствено
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чрез организацията ще могат да постигнат
това, те туриха основите на шивашката сек
ция, в която всички се записаха”.
По-нататък вестникът пише:
"В ред събрания след това те изработиха
следните искания: 1. Увеличение на заплатите
за всички работници с 30 на сто, 2. Набавяне
на работници само чрез шивашката секция, 3.
Седмично изплащане, 4. Добри обноски, 5.
Конфликтите да се уреждат чрез секционното Ръководство и господарските представители’ 6- НеДелна и празнична почивка и 7. Изплащане заплатите за стачните дни.
НАЙ-ЛОШО Е БИЛО ПОЛОЖЕНИЕТО
В РАБОТИЛНИЦАТА НА ЕВСТАТИ
АНГЕЛКОВ
”Шивашки работник” в навечерието на
стачката пише, че най-лошо е било положе
нието в шивашката работилница на Евстати
Ангелков. В неговата работилница един ра
ботник само имал 72 лв., двама по 35 лв., един
30 лв., трима по 20, 18 и 13 лв и един без
заплата”. Както пише кореспондентът на ве
стника в работилницата било много мръсно,
помещението било тясно и белосано преди
ТРИ години. Хигиеническият съвет от общината идвал няколко пъти да погледа работните помещения след тяхното оплакване, но
нищо не направил за подобряване на положението.
Особено лоши били обноските на майстоРа Евстати към работниците. По време на
преселване в нов дюкян, той накарал работниците да носят греди на гръб. Един работник
отказал да върши това, но веданага бил уволнен от работа.
Евстати ползвал своите работници за работа в градината му. Двама ученика отказали
това, но също били веднага уволнени. Изплащането на заплатите също така било нередовно. В събота, когато трябвало да се заплати на работниците, Евстати си намирал
работа и отсъствал. Работниците били принудени да го чакат до обед в неделя,
Така лошото отношение на работодателите към работниците ги накарало да организират стачка, в която участвували 25 работ
ника.
Това е първата (27 октомври 1910 г.) ор
ганизирана стачка на работниците в Цариброд, която, за съжаление, завършила безуспешно.
Богдан НИКОЛОВ

Б. НИКОЛОВ ОТГОВАРЯ НА В. ЖИВКОВИЧ

Границата е била лесно проходима
(”ПРОТИВОРЕЧИЯ И НЕТОЧНОСТИ”, "Братство”, 23 май 1997)
ните срещи при Желюша, въз основа на някои
Господин Живкович,
Темата за срещите на Благи петък ме вълнуваше неща може да се каже, че границата е била лесно
с години. Много съм слушал от стари царибродчани. проходима.
Това подкрепих с примери от печата ("Искра” бр. 12,
В Цариброд, казват стари царибродчани, вся1898; "Новости” (1886), българския вестник "Мир” ка вечер по кафенетата е свирил оркестърът на
(227,1896), архивни материали и спомени.
някой си Чапа от Пирот. Царибродчани са даПротиворечията и неточностите, които Вие виж- вали вечеринки в Пирот и пиротчанцн в Царидате, може би идват от самите материали, а в никакъв брод. Това е отбелязано в печата на Цариброд и
случай не са допуснати нарочно!
в работническия печат на България. Моя оценка
За срещите преди и след 1948 година не трябва да е, че това е било точно. Организирани са кологубим време и да хабим печатарско мастило. Моля ездачни състезания от Цариброд до Пирот и обВи, изпратете ми "Политика", "Глас на българите" и ратно. Зная, че на митницата при Всиочка Ръжа"Борба , в които пише за тези срещи. Зная само едно, на хората от Горни Висок са ходели на дарак в
че по това време (след 1948) до границата е могло да Ръжана и Ръсовци, младежите са ходели на седсе отиде, само ако се "тури главата в торбата".
янка в Росомач, прибирали си сено от ливадите,
Посочвате някои външнополитически събития и останали в Сърбия. Няколко девойки от Росомач
ме обвинявате защо не съм ги споменал и твърдите, и Ръжана се омъжили в Каменица. Значи и цели
че било абсурдно през 1886 г. на границата да идват свадби са минавали, ходило се е на гости,
сръбски и български офицери и подофицери, когато
Имам ли аз право да вярвам на старите царнв Сърбия било въведено извънредно положение? бродчани, връстници на Вашата баба, конто с
Възможно е, но това не съм измислил аз. Пише го във голямо въодушевление ми разказваха как при
вестник "Наставник”.
Желюша на Благи петък "по цел дън су друсали
Що се касае за това каква е била границата до 1915 оро"?
година и по времето, когато са се провеждали граничБогдан НИКОЛОВ

Д-р Симеон Восое от Димитровград
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НАШИЯТ ГЕРМАНЕЦ
КАЛЕТО - ОСТАНКИ ОТ
СЕ ГРИЖИ ЗА ГРАФ,
РИМСКАТА ВОЕННА КРЕПОСТ ГРАФИНИ И ПРИНЦЕСИ
КРАЙ ДИМИТРОВГРАД
Когато тръгнем по улица
"Христо Ботев" покрай Дома на
културата в Димитровград, минаме автопътя, пресичаме пътя
към гробищата и малка пътека
ни води към манастнрчето, кое
то сега е в твърде лошо състо
яние. Оттам пътят ни води до
местността Водице и продп»лжава по долината към Гърбини
кошари. В самата седловина пъ
тят се разделя. Едни върви към
село Градини, а вторият прави
завой към Гьорнните поят». От 
тук се отделя и пътека, обрас
нала в трева, минаваща през дъ
бови гори, която води направо до
Калето. Само опитното око мо
же да открие развалините на Ка
лето, затова и много местни хора
не знаят нищо за него.
На калето се виждат останки
от стени, изградени от камък,
обработен от двете страни. От
посоката на каменните блокове
може да се види посоката на кре
постните стени. На самия връх
над манастира останките свиде
телстват за извънредното май
сторство на римляните, които са
построили това военно укрепле
ние с важно стратегическо поло
жение и значение. Над ма
настира в земята все още се на
мират тухли, които са били част
от водопровода на Калето. От
към северната страна са запазе
ни пейки и маса от камък. На
някои места около Калето се
чувствува кухина под земята, ко
ето подсказва за съществуване
то на подземни коридори или
тайни входове в крепостта, ко
ято предстои да бъде реставри
рана. От южната страна се на
мира врата, а от лявата страна
помещения с размери 4x4 м, до
като останалите са по-големи.
Западната страна на крепостта е
най-интересна. От нея се виждат
като на длан село Желюша и
особено Гоиндол. Вероятно от
тук са давани сигнализации през
деня и нощта и по този начин се
е осъществявала връзка с други
крепости около известния рим
ски път.

Особено характерно е двойното звуково ехо, което се чува
от западната страна на крепостта. Ако се изговори една дума,тя
двойно се повтаря в посока от
височината към ссло Градини,
Това означава, че римляните са
ползвалн и звукови сигнализацин - още повече, чс еднократното и двукратното ехо са рядко
природно явление. (Този ефект
на ехото е използван при спимането на уестърните за Дивия
запад). От другите части на крепостта се явява ехо само от западната част на стената.
Останки от римския период
са намерени и при изграждането
на мотела край Димитровград.
По-късно такива са открити около горското управление. Стари
крепости съществуват и в околността на Гоиндол, както и останкм от по-голям град край Нишава насамата ЮГОСлавско-българска граница - откъм югослав
ската страна. Освен това е за
пазен и известният римски път,

който минава през Къндина бара и води към града. Река Им
шава често пъти е откривала го
зи път, особено I» местността Яз.
Този път с покрит с пръст с дсбелина 40 см. Всичко това и други свидетелства показват, чс Димитровград се намира върху развалини от римско време, които
все още не са добре изследвани и
реставрирани, а несъмнено те са
имали важна роля в живота на
Римската империя,
Калето край Димитровград е
част от културата на нашия край
и затова то трябва да сс проучава
и съхранява, да се използва като
туристически обект,
Изказвам сърдечна благодарност за точната информация
на Асен Курта, чийто дядо е бил
горски стражар и е познавал
крепостта от по-рано, когато
останките са били по-добре залазени.

Към някогашната Цариброд
ска салана сега се наредиха ви
соки, хубаво обзаведени къщи.
Едно време, тук през пролетта
пукваше ”мачицата . Не всяка
година, но когато бликнеше и била пяна и кристална чистота, бт*рзахме да я видим, да натопим
ръцете си за здраве в прозрач
ната, бърза вода, защото след
два три дни вече я нямаше. А
местността под бърдото хората
отдавана грабнаха от природата,
изсякоха я и си направиха високи
и удобни къщи. Така постъпили
и Божидар Унгар и съпругата му
Вера. Що камък, що земя са нзели от бърдото! Божко продавал
камъните, и с получените пари
купувал цимент, а пръстта изсиивал в рската. През 1960 го
дина Божко Унгар се настанил
тук и заработил като електро
техник, но след тежка болест сс
пенсионирал. Днес живее и от
глежда патици край реката, коя
то става все по-хубава.
Докато слушах разказа му си
мислех, че можем спокойно да го
провъзгласим за специалист по
отглеждането на патици. Знае и
чете всичко от тази област, по
сочва точни данни и изчисления,

ко яйца е снесла всяка патица.
Казва, че за един сезон белите
снасят но 145 яйца, а после
нравят пауза от6 месеца. Белите
патици по-трудно се отглеждат,
не обичат да лежат по 30 дни на
яйцата, за това той слаг а техните
яйца под черните патици и така
подмладява ятото си. Месото на
черните патици е по-вкусно.
Превратностите на съдбата
и живота също са изписали за
него интересна история.
Божидар Унгар е роден в
Ниш през 1935 година. Майка му
е отТабаковите, се казва Пенка,
но се е омъжила за германеца от
Ниш Карло Унгар. Божкосчита,
че прадядото е бил германец,
който през миналия век, при
строежа на железопътната линия се настанил в Ниш като занаятчия. Обработ вал е ламари
на. женил се е два пъти - за Фапика и Ема. Всички Божкови
прадеди са погребни на старото
нишко гробище. Върху надгроб
ните плочи на дядо му Франц и
баща му Карло има надписи на
латиница и на немски език. През
1941 година, когато е на шест го
дини, Божко, като немец, е из
пратен първо в Австрия, Тирол,

Д-р Александър ГИГОВ

(БЕЛЕЖКА: Тази статия на д-р Гигов е Печатана в
”Братство” от 1 септември 1978 г. Прейечашвиме я По
йовод тригодишнината от смъртта на този наш учен и
вън връзка с акцията, която тези дни се води в
Димитровградско да се евиденшираш археологическите
локалишешн).

СЕДЕМ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ТРОЯН ГИГОВ

ВСЕОТДАЕН КУЛТУРЕН ДЕЕЦ
В 110-годишната история
на самодейния театър, в исто
рията на Дома на културата, в
историята на Димитровград
трябва да се впише едно свет
ло име. Името на ТРОЯН ГИ
ГОВ. През месец юни 1997 го
дина ще се навършат СЕДЕМ
години, откакто той отиде във
вечността. Тази годишнина е
повод да кажем няколко въз
поменателни думи за нашия
брат и съгражданин и да пре
дизвикаме у гражданите на
Димитровград тихо преклоне
ние и почит към неговата личност, да си припомним него
вата работа в Дома на култу
рата, следите от многобройните му таланти, записани на гра
мофонни плочи, но още поТроян
дълбоко те са записани в спо
мените на хората, работили с
него.
Животът на Троян Гигов е протекъл изцяло
в нашия град. Всички свои сили и честен човешки труд той е вложил в дейностите на Дома
на културата. Прекосяваше Троян късото разстояние от къщата си до Дома, свирукайки си с
уста, с весел поглед и сърдечна усмивка. Всеотдаен в работата си в Дома на културата, той от
първия ден на същестуване му през 1947 година,
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до края на жизнения си път му
остана верен. Беше душа на
цялата работа, беше активен в
избирането и прожектирането
на различни филми, ориенти
раше сс в сложната админис
трация и финасовите въпроси,
в работата на самодейците.
Във всяка от тези области се
раздаваше без остатък, без ли
чни облаги и без горчивина, че
може би всичките тези здания
щеха да са негови лични - нас
ледство от многото иредци,
вложили свой труд и знание в
тях. Не, той като птиците не
бесни живееше хармонично
със себе си и с околните. Хо
деше на черква, когато никой
не смееше да се доближи до
сградата й, причестяваше се и
Гигов
беше християнин, на чиито
честни убеждения не можеха
да попречат никакви нови идеологии. Неговия
талант да пее прекрасно, прочувствено да свири
на устна хармоника и окарина, неговото отношение към хората - това се незаличими сло
мени, с които ще остне в сърцата на роднините
и колегите си.
За ТРОЯН ГИГОВ смъртта не е раздяла, тя
е вечен спомен,
Л.Нейкова

30 МАЙ 1997 г.

Патиците тръгват към реката
показва даже таблици за броя на
яйцата по месеци и за паузите
през зимата. Храната е предимно от рециклирани продукти, кориотябълкн,моркови,картофи,
бананови кори. Предпочита естествената храна - трева и коприва - и не признава концентратите. За зимата суши сено, коприва
и зеле. Изсушената храна пази в
картонени кутии. Има два вида
патици: черни (т. нар. глухонеми) и бели (пекински). Предвожда ги паток, който е нарекъл
граф Тинторето - по името на
един герой в наш телевизионен
сериал. Черните патици е получил от Смиловци от Графа, затова ги нарича "графини, а белите са "принцеси". Сутрин се
хранят и хукват към реката, след
обяд със специална свирня с уста
Божидар ги вика. Те знаят и си
идват вкъщи. Сам си е направил
рецепта за храна, сам си прави
графиците, по които следи кол-

а после в Германия, на Балтииско море. Бил е ученик, учил е
занаят и при първата възмож
ност и амнистия на граждани от
германско потекло си идва в
Ниш и Югославия. Годината е
1951, той е на тринадесет години,
Тогава пак учи занаят в Ниш и в
Скопие, при роднини (Сашо Табаков, брат на нашата дългогодишна съгражданка Жина, която ние всички помним). Така Божидар Унгар, от майка Пенка
Табакова и баща Карло Унгар.
става югославянин и наш човек,
който по абсолютно нищо не се
отличава от всички ни. Осанката
му е спокойна, добра, човечна,
Изписаните истории и националности нямат влияние върху неговото поведение. Един добър,
спокоен човек, с може би определена доза немска работна дисциплина, която не можем да не
оценим като добродетел,
Лилия Нейкова

ШШтШ

ч

НИШАВСКО-ПИРОТСКА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ

АТЛЕТИКА
ТИМОШКА ДИВИЗИЯ - 28 КРЪГ

Катастрофа за ” Балкански”
на фуШолтш

П. Георгиев в 55 М,ХуШи
дованович и Георгиев.
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трофа. Димитровградчаните играха без няколко титуляра
Въпреки тежкото поражение, футболистите на "Балкански” имаха
положения, които не успяха да реализират. В следващата
среща от първенството Балкански” ще се срещне с отбора на
Раднички от Лубница в събота на 31 май в Димитровград Р
по !,™к" поражението в Зайчар, на таблицата "Балкански” и
по-нататък заема четвъртото място.
ФУТБОЛ: ЮГОКУПАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ФУТБОЛНИЯ СЪЮЗ НА ИЗТОЧНА СЪРБИЯ

” Балкански” е домакин на
” Напредък” от Кушильево
Като победител на първенството за югокупата на територията
на Пиротски окръг, футболистите на ФК "Балкански” се класираха
за по-нататъшните срещи за югокупата.
На 11 юни в Димитровград ще гостува отборът на "Напредък”,
който се състезава в рамките на Сръбската дивизия. В останалите
срещи ще играят: "Хайдук Велко” - "Траял”, "Вучйе” - "Тимок”.
Свободен е отборът на "Ястребац” от Ниш, с който ще се срещне
"Балкански”, ако успее да победи "Напредък”.
д.с.

Димитровградчанките се
класираха за
финалите
На 18 и 19 май т. г. на ста
диона на "Партизан” в Бел
град се проведоха полуфина
лите по атлетика за купата на
Югославия за пионери и пион
ерки и сениори и сениорки, в
които участваха и димитров
градските лекоатлетки. Ду
шица Деянова, макар че още
не се е излекувала и възста
новила напълно, тича на 400
метра и зае 6 място, а на съ
щото разтояние, но с препят
ствия зае 4 място и се класира
за финала за купата на Юго
славия. Голямата надежда на
димитровградската атлетика
Йелена Николова зае пето
място на 100 мета с личен рек
орд 12,9 и също се класира за
купата. И в щафетата 4x100
отборът (Душица Деянова,
Йелена Николова, Тамара
Стефанова и Йелена Влади
мирова) зае пето място и съ
що се класира за финала на
купата на 21 и 22 юни в Бел
град. Тамара Стефанова в
дисциплината хвърляне на
копие и Йелена Владимирова
при скок на дължина не ус
пяха да се класират.
д.с.

Тигърът остана гладен в Димитровград
БК "ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД” - БК "ТИГАР”
(ПИРОТ^ 120:57 (54:28)
Димитровград, 24 май 1997 година. Сйоршен иенйп>р "Парк”,
зрители около 1(Х), времето - благоприятно за игра. Съдии: Никола
Ивкович (Ниш) и Александар Пешрович (Зайчар). Играч на мача:
Зоран Геров.
БК”ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД”: 3. Геров 31, С.
Ташков 17, Н. Иванов 28, Ц. Филипов 13, Д. Рангелов 5, Д. Гоцев 1,
Д. Денков 2, Й. Велчев 6, Д. Манчев 2, Д. Гюрджевски 14.
Предвождани от легендата на димитровградския баскетбол Зо
ран Геров, домакините "наказаха” младия отбор на БК ”ТИГАР” с
63 точки в среща от първенството. Димитровградчани лесно сиечелиха мача, въпреки че играха без титулярите Александар Андреевич, Тони Алексов и Деян Сотиров. Зоран Геров успешно
свързваше играчите от своя отбор, неумолимо "пълнеше” коша на
противниковия отбор (отбеляза общо 31 точки от това чак 8 трой
ки), всеотдайно помагаше на съиграчите си. Голямата надежда на
димитровградския баскетбол центърът Давор Гюрджевски доми
нира по време на цялата игра, докато младият Саша Ташков показа
висока ефективност на играта, тъй като реализира 7 стрелби и 2
наказателни. Най-талантливият баскетболист в състава на БК ”Димитровград-Панонияшпед” Никола Иванов игра само във второто
полувреме и "наниза” рекордните 28 точки (от това 4 тройки). Във
втората част на мача добре игра и ветеранът Филипов, който освен
че вкара 13 коша за сравнително кратко време, убедително спечели
почти всички "въздушни” дуели, които водеше с центровете на
гостуващия отбор. Объркани от силния темп на димитровградските
баскетболисти, гостите направиха куп грешки. Накрая домакините
ликуваха -120:57, но се наложи впечатлението, че победата можеше
да бъде още по-убедителна.
Б. Д.

В ТРЕТИЯ КРЪГ НА БАСКЕТБОЛНАТА КУПА

” Димитровград-Панонияшпед
- ” Бор” 64:75
Димитровград, 25 май /997 г. Сйоршен иенип>р "Парк". Зрители около 500. Съдии: Груйович и Ценич от Нини

БК "Димитровград-Панонияшпед”: 3. Геров 22, Д. Сотиров 2, С.
Ташков. Н. Иванов 24, Ц. Филипов 8, Д. Рангелов, Д. Гоцев, Й.
Величков, Д. Манчев, Т. Алексов 8 и Д. Гюрджевски.
БК "Бор”: Т. Паунович, В. Вукое 6, М. Йованович, Б. Ивич, В.
Плоскич 4, Златич 14, Д. Живкович 4, А. Тошич 12, А. Ранджелович,
И. Арсич, Д. Йованович 20 и М. Пърлъович 15.
В първия кръг на първенството по футбол на
Здравен дом-ПТТ - ГИД III 0:3
В рамките на третия кръг на състезанието за баскетболната
малки врати в рамките на роботническите
Свобода I - ОВР 4:2
югокупа в Димитровград гостува опитният отбор на "Бор”, който
спортни игри са отбелязани следните резултати:
ЖП гара - Електроразпределителното и ”Пен- играе в дивизия, с два ранга по-висока от дивизията, в която се
Здравен дом-ПТТ - Митница 5:4
атекс” 2:1
състезават димитровградските баскетболисти. Освен това гостите
ГИД I- ЖП гара 5:5
имаха предимство във височината на играчите, така че тяхната
Митница - ГИД III 3:1
ГИД П1 -ОВР 3:0
победа е реално отражение на съотношението на силите. Димит
ГИД I - "Балкан” 9:2
ровградският отбор оказа достойна съпротива на по-силния съпер
"Балкан”-—Електроразпределително и ”НенЗдравен дом-ПТТ - "Свобода” I 0:0
атекс” 5:4
За втория кръг се класираха: ГИД I, Ж. П. гара, ник и претърпя умерено поражение.
Най-важното е, че публиката видя качествен мач.
ГИД II - "Свобода” П 7:2
ГИД II, "Зелено светло”, "Сточар” - "Пекара” Д. С.
"Търгокооп”. През тази седмица ще се реши кои
ОС Димитровград - "Комуналац” 0:1
отбори от групите А и Ц ще се класират за втория
Детската градина "Дет
"Зелено светло” - ГИД IV 5:3
Абитуриентите на цари”Сточар”-”Пекара”-’Търгокооп”- ”Циле”4:1 кръг.
ска радост", ул. "Иво Лола
бродската гимназия от
Рибар" б.б. 17540 Босиле
випуск 1946/47 година ор
град, публикува
ганизират
тържествена
ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА
среща по повод
РСИ: ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

Фаворитите продължават да побеждават

Да се знае кой е по-стар

"БАЛКАНСКИ” - ” ЖЕЛЮША” 3:0 (2:0)

Подготвяйки се за редовните мачове, "Бал- ненужно груба игра, по-добър бе стария брат
кански ” и "Желюша” премериха сили в приятел- "Балкански”, който се наложи с 3:0. Голмайстори
ска среща, която се проведе на 21 май в Димит Рангелов, П. Георгиев и Каменов.
ровград. В интересна и упорита на моменти дори
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Където е текла вода
По-старите, дори и тези на средна възраст димитровградчани си спомнят с носталгия онова време, когато се къпеха в прелълнената с вода вада край парка.
Край нея бяха засадени тополи, водата беше чиста.
На снимката е показана вадата днес - от мостчето
нагоре. Малко вода “цицри” по дъното, прекрита отгоре
с “жлбърияк” Наоколо купища боклуци, хартия, празни
шишета, стари печки, с една дума - прилича иа сметище.
За смрадта да не говорим. С години се правят планове и
проекти как по вадата отново да потече вода, но тя все
си остава като иа снимката. Сега пак има идеи как да се
върне водата във вадата. Дано... ПАК ПОТЕЧЕ.

ШшшШ

50-годишнината от
матурата си
Срещата ще се проведе
на 21 юни 1997 година в царибродската гимназия от
11 часа. Могат да участват
и абитуриентите от 1945 и
1946 година.
Участието си заявявай
те на тел. (010) 62-623 - Ва
силка Маринкова, Димитровград, и (018) 335-756 и
(018) 355-351 - Пера и Мита.
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ДОБРО РЕШЕНИЕ
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За разлика от много градове, които позвол
яват на частните дребни търговци или зана
ятчии да "строят” различни видове будки за
своята дейност, в Бабушница е решено те да
бъдат еднообразни стандартни постройки от
твърд материал, които се нареждат една до дру
го, а могат да се строят и като самостоятелни
обекти. Вместо грозни ламаринени будки - естетически издържани сгради! Това е по-добро
решение, нали?
А. Т.

30 МАЙ 1997 г.
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ОБЯВА
за приемане на ЕДИН
квалифициран работник монтьор за работа в котел
ното помещение и за под
държане на съоръженията
и инсталацията в детската
градина. Работникът се
приема на постоянна рабо
та с половин работно време.
УСЛОВИЯ: КВ-работник
(трета степен професио
нална подготовка) и тру
дов опит.
Молби с необходимите
документи подавайте в
срок от 8 (осем) дни от пуб
ликуването на обявата в
"Братство"

На 8 юни 1997 година се навършват
ТРИ тъжни и препълнени с болка и тъга
години от трагичната смърт на

АЦА КОЛЕВ
ШН студент-юрист от Димитровград
,й «а Три години го няма, но все пак той е с
|еш| нас. с неговата вечна усмивка и мил
щ1| поглед.
ЯЯ На 8 юни в 10 часа ще посетим гроба му
на димитровградските гробища, за да
положим цветя и залеем гроба със
рШг сълзи.
Опечалени: майка Яника, баща Милча,
Шй 6рат Емил- снаха Биляна, племенник
Щ&.1 Бояни роднини.
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сатиРа * забава
момчило

‘Тчгри&яШцрем ебрам
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ЗЛАТНА СВААБА
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В, мо) побратиме! Вр< •ме прооди, а човек не примечу)е како
старе)е. Чини ми се, )учер сам бил момчурлтк, а опо не било тека.
Тамън се Цвета сеЬира што ,квачка пече да лежи па 1а]ца, кад на
порту - наши синови със жена и челшд. Како и Цвета в/(де, одма
се зарадува:

салам !\
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- АелЬенко! Изедем ви!
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Како да се оправиме?
Гледам, на едни човеци нч им не е ясно защо стана
това црно чудо със нашата дръжава. Убаво си имаше
сичко: плати, пензии, яденье. пиенье, станове, лимуз
ини. а ти кьеф на море. а ти кьеф у планина... И никой
не мислеше ни за работа, ни за нищо. Народо си беше
свикнал да си кюти и да чека неговото, а управниците
се будешеа дип ако дойде нещо я празник, я юбилей,
да одръжат по некой говор и после пак си кръчкашея.
И съга одеднъж - сичко това да пропадне! Защо
да пропадне? Нали на сите им беше арно?! Никому
нищо не е ясно. а сите гьи яд. И како нема да гьи е яд.
Цел живот лапали наготово, а съга требе да се поспара, требе да се работи, да се мисли за све, за све,
па и за демокрацията, кого да избереш, како да го
избереш, па после да го пазиш како работи, ако не
работи како требе па да мислиш како да го сменяваш,
да тражиш друг по-арен. Жлъчката да ти пукне от
разправия!
Онова предишното беше по-арно, ама немаме
късметец да си покара повечко. Доврши се и съга
сите гьи яд дека се довршило, ама никой нема да рече
дека беше тъка направено та неможеше да не се
доврши. Нема да рече дека педесе годин живееме
наготово и дека сме омандали готовинката. Това ни
кой нема да си признае. Че си криват устата още како
ли нечеш, че се отрльуят от американци, от германци,
от еврееи, от незнам още кого, ама да си признаят
истината - йок!
А бре манете гьи тия американци и германци!
Они си имат парешляци да врътат свето на маленкото пръсте. А ние със кръпените гачи и да гьи лаеме
и да гьи не лаеме - нема да гьи уплашиме. По-арно да
мислиме како че да им се разборчуеме, оти суви пари
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А старити син, учнтел>ат, рече:
Не)е празник, али )е свадба.
■ В? Д// ли жетон сина?
А унукат урасал у браду, пуштил косу, врзал реп. ААаес девет
/однне! Пали ци/ару и /леда ме.
- Не, бре деда! }а неЬу да се женим.
- Што, златан? - пита /а Цвета.
- Немам од че/а да издржавам породицу.

са ни давали, не е зелье. А това що ние не сме умсяли
да ги използуеме - онн не са ни кабаат. Требало да си
отвареме очите навреме.
А ние тъгай беме залудели комунизам да правиме, та да сме барабар с чорбаджиите. Никой нищо
да не работи, а сите да жльебаят кой колку може и не
може. А съга де!? Кам го сега тай Крал Маркс я да го
питам него како се лъжат улавите?
Не е съга 1945 та със принудни откупйе и бадява
работа по Шамац - Сараево да правим с комунизам, а
овците дома да ни пцовисуят гладни. Ама от шеесета
година видова дека и това не бива па почная де ре
парации, де печалбарете из странство почнаа да прачуят по некоя пара, и после почная да трупаят борчеве.
Тъка кара до осамдесетите години, ама после тия све
товните паралии видова - не видова дека не сме кадар
да им врънеме борчевете, па си връзая кьесето.
Ама тия що са на влас, па се сетия - почная да си
прават пари от муката. На стручнио язик това се вика
инфлация. Кара некоя година па и това се срина. Лъга
баба долъга.
Съга коку видим никой не знае како да го оправи.
Тия светските паралии се сетия на нашите балкански
далавери и не дават пари. Може и да дадат ама поставлят условия. Пръво да си прибереме опашката у
краците и да заличиме на културни човеци, да се
стегнеме за работа, да изкараме модерни закони за
приватизация, (да врънат онова що са оплячкали с
национализацията), закони за весниците и човешкьите права и нам-що още. И това ни е само за севте.
После че има и друго. Да понамальиме чиновниците,
пенсионерите, полицаите, а може малко и от учительете и доктурите.
Па кой преживее, па нека прави комунизам ако
му се прави.

^ АСЕН

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Милу)с и. )а се мушим:
- Аг, мори, не по?ани деца!
А она:
- Ти си по/ан, а деца су ми златна. По/леда/ какви сууоави.
Онн се пременили ко на свадбу да су пои/ли. ]а тъ/ реко.
- В! Па, како се преваристе да дореше? Колко )а знам, пер

/ цмалсе (

- }а си помисли: "Ар дваес /одине, жени те дру1)и. Од дваес до
триес жетон се сам. Преко триес не ожените нико)!" А)^уЬити
син, предузимач, има две черЬс, близнети)а. )ош млада. И Цвета
мора да )с исто мислила, на рече:
- Ауте бабинс! Аш ли се неко}а од вас превари?
- Не, бакице! Свадба )е твор и дсдина! - рекоше обе у/лас.
Цвета и )а се по/ледамо ко прочудсни. Имамо по седамдесе
/одине...
- Златна свадба! Педесет /одина брака! - додадоше близнети)ата.

- Аеле! - рече Цвета.
- Аууу! - реко )а.
СнашЬе изнесоше из лимузину торбе. Пуне. Унесеше и у собу.
Натурите на астал: влаше със пи)алък, кнкирики, /росини,
нтюлитанЬс... И разни поклони. За мене: штап и кнш/а " Како
доживети стоту". За Цвету: имми)а, опънци и - лекови! А за оба:
/олема, урамена слика од наше венчате. Цвета: /рчкава коса и вал.
)а: шарсача и - мачта!
- А, бре! Кад сам се )а женил, несъм ни знал какво )е мачта.
- То) ти нацртал сликар - об)асни ми предузимачат.

- Што ми не)е нацртал бркови, да личим на човека, а не на
шебека!
- Ти си тъ/ бил Тгосав - рече Цвета. - Не за/омима), не/о видж
што евшьете толко /рду!
Како ми нажмикну, )а се сети какво требе да работим.
Погледа на астал у они)а зерзевати ш/по су донели из град, па ми
но)доше ускомине. А Цвета ме муну у слабину:
- Што си се умусил ко на венчани'! Иди куде сам ти рекла!
Цвета пристави па астал све кво требе, а )а - печено прасе.
Тъ/ се учптелнпп диже, удари със ложицу у паницу и...
- )а би нешто да каже.и...Поредица )е основна Ьели)а друштва...
- Братми! - преЬину /а предузимачат. - Овде нх)е школа не/о
наш дом. Ово) несу Ьаци, не/о наши родителт. Не држ предавани',
него кажи какво си смислил!
- СрсЬан сам што сте наши родителт... СреЬна вам златна

свадба!
ти, сине! И ти да доживиш! - реко )а и при/рну Цвету.
- Аа живите сто /однне! - рече предузимачат.
- И ви да сте живи! - рече Цвета и поче да усмрца, да брише
слъзе със перо од шалпцу.
И сна)ете почеше да претура)у по торбе, да траже
псшЬирчсти)а.
А близнати)ата се сме}у, па обе у/лас:
- )е ли, бре мат ори! Уме)сте ли да брорппе до педесе?
Унукат запали ци/ару. Предузимачат пат вотку ко да)е вода.
Учптелнпп ербну )едну /лътку реЬи)у. Цвета и сна)ете пи)у /рс)ану
реЬи)у. Радио свири. Аом пун със весели' и радос.
Увечер, сви си отидоше на сво)е ле/ало, а )а и Цвета - у ку)пу.
Ту) ни топличко, а навикли смо. )а се примакну до Цвету и суну
се да )у премазним. Она ми обрну грбину.
А)д у здрав]е!
Мана ЛужничЬи
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