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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
-

№[1 •Т|

ПЪРВАТА КОЛОНКА ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ НА ТЪРЖЕСТВОТО В БОР

"ИНФОРМАЦИОННИ 

ЗАТЪМНЕНИЯ”И 

УМОПОМРАЧЕНИЯ

ЛИЛИЧ: ” НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ПРОДАДЕМ 

СТРАНАТА И НАРОДА СИ ЗАРАДИ ВЛАСТТА”
Президентът на Съюзна република Югославия Зоран Лилия присъства на тържеството, което се състоя към края на май 
по случаи 50-годишнината от провъзгласяването на Бор за град. В речта си на това тържество югославският президент 
между другото изтъкна:

В Югославия не съществува 
проблемът, наречен Косово. То
зи проблем е измислен заради ос
ъществяването на съвсем други 
цели. Проблем е схващането на 
някои шиптарски националисти, 
които искат албанска държава.
Това не е спорно и можем да им 
предложим такава възможност, 
защото такава държава същест
вува и е достатъчно те да минат 
границата на Съюзна република 
Югославия и ще 
банска държава7’.

Президентът на СРЮ напом
ни, че на срещата в Ню Йорк 
представителите на някои поли
тически партии са обещали да 
направят неприемливи отстъп
ки на албанското национално 
малцинство от Косово и Мето- 
хия, когато дойдат на власт, и 
добави:

"Там те трябваше да напра
вят друго: да посъветват албан
ците да спазват Конституцията 
на Сърбия и Конситуцията на 
Югославия, да участват в избо
рите за институциите на Съюзна 
република Югославия и Сърбия 
и да използват конституционни
те си права както и останалите 
двадесетина национални групи, 
които живеят в нашата страна.”

Според Лилич, това е един-

пълно "информацион
но затъмнение" било 
българското малцин

ство в Югославия, бе каза
но на неотдавнашната "Къ
рта маса" в Димитровград, 
за която нашият вестник пи
са в миналия брой. А за да 
се премахне това затъмне
ние и малцинството ни да 
излезне на "бяло видело", 
било необходимо да има 
"свободни и независими от 
властта в Сърбия медии на 
майчин език, присъствие на 
независими и опозиционни 
вестници, както и вестници 
от България и свободно сле
дене на Телевизия София". 
Бил нужен и информацио
нен бюлетин на български 
език на Хелзинкския коми
тет и хуманитарната органи
зация "Солидарност".

Че не става дума за "ин
формационно затъмнение" 
на малцинството, но повече 
за умопомрачение на онези, 
които се опитват да пласи
рат тази теза, действител
ността го най-добре деман- 
тира. Българското малцин
ство, при което не същест
вува езикова бариера меж
ду сръбския и българския 
език, има и по-големи въз
можности за информиране 
от останалите граждани на 
Сърбия и Югославия. Да се 
информира и от "режимни" 
и "опозиционни" медии, и от 
“зависими” и "независими", 
и от сръбски, и от българ
ски. И от собствените мал
цинствени и локални сред
ства за масова информация 
- харесвали се те някому 
или не.

Проблемът, който измъ
чва борците срещу "инфор
мационното затъмнение" е 
друг. На тях им пречат онези 
средства за масова инфор
мация, и сръбски, и българ
ски, и на сръбски, и на бъл
гарски език, които настоя
ват да са по-обективни и по- 
конструктивни. Те се зас
тъпват за такива медии, ко
ито повече дезинформират, 
отколкото информират, 
които могат да се пласират 
и чисти лъжи, клевети, оби
ди, обвинения,нападки, "ис
тини" без аргументи и дока
зателства. Такива като вес
тник "Наша борба" напри
мер, която в броя от 16 май 
т. г. под заглавие "Малцин
ство, оставено на вълчи 
пътеки" публикува и такива 
дезинформации и лъжи на 
Зденка и Миле Тодорови 
като тези, че в босилеград- 
ските и димитровградските 
села няма електрически 
ток, че до тях се стига по 
вълчи пътеки и подобно.

Венко Димитров

В Президентът Лилич посочи 
и най-важните икономически це- 

Във връзка с отношенията ли в предстоящия период: уве- 
на нашата страна със света, пре- личаване на производството, из- 
зидентът на СРЮ изтъкна: носа и обществения продукт и 
"Уважавайки интересите на повишаване на жизненото рав- 
Сърбия и Черна гора, на Съюзна нище и сигурността на гражда- 
република Югославия и всички ните. Според думите на Лилич, 
нейни граждани, ние искаме да тези цели можем да осъществим 
бъдем коректен партньор на при стабилни политически об- 
международната общност във стоятелства в страната, разбира- 
всички области, но и междуна- телство между политическите 
родната общност трябва да бъде партии, сътрудничество между 
такава към нас... След като све- републиканските и съюзното 
тът ни отдаде заслуженото приз- правителство и всички фактори, 
нание за принципната ни мирна които са задължени да провеж- 
политика и отмени санкциите, дат икономическите реформи, 
ние сега имаме голямото задъл- Затова е голяма отговорността 
жение да създадем условия за не само на властта, но и на ония, 
икономическо съживяване на които искат да дойдат на власт, 
страната и нататъшни икономи- не избирайки средства. Югосла- 
чески и политически реформи, вският президент изтъкна, че за- 
за нататъшна демократизация напред ще се отделят повече 
на обществото и рейнтеграцията средства за акумулацията и за 
ни в света на базата на взаимните продукцията, която е предназна- 
интереси. Съюзна република чена за износа.
Югославия трябва да членува в

и ще ги осуетяваме по всякакъв 
начин” - поясни Лилич.

имат своя ал-

Зоран Лилич

ственият път за разрешаване на 
проблемите.

”В света, пък и у нас бъде
щето не принадлежи на екстрем
ните националисти и на екстрем
ните национализми. На Съюзна 
република Югославия са необхо
дими мир, мъдрост, стабилност и 
икономическо съживяване. Не 
са ни необходими междунацион- 
ални стълкновения и ние не ги 
искаме, нито ги "произвеждаме”

Като приоритетни полити- 
елитните интернационални ор- чески задачи в предстоящия пе- 
ганизации. Това е наша цел, на- риод Зоран Лилич спомена и ук- 
ше желание и наше задължение, репването на федерацията, съз- 
но при това трябва да се знае, че даването на истинска правова 

можем да бъдем нечии държава и борбата против прес
тъпността и сивата икономика.

ние не
послушници и не сме съгласни да 
продадем страната и народа си 
заради самата власт”.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР РАДОЙЕ КОНТИМ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗ
НОТО ПРАВИТЕЛСТВОДЕФЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ МАЙ

Изменения 
към Закона 
за външната 

търговия

за власт, като при това непосред
ствените интереси на граждан
ите са изтласкани на заден план” 
- предупреди Радойе Контим.

След като изтъкна, че нор- 
отношенията

Председателят на правител- 
на Съюзна републикаството

Югославия д-р Радойе Контим 
тези дни заяви по вълните на 
държавното радио на Черна го
ра, че през май може да се очаква 
дефлация на цените в нашата 
страна. "Това ще бъде изключи
телно постижение, което ще ни 
даде основание да сравним

инфлация с инфлацията в 
сто-

мализацията на 
между СРЮ и международните 
финансови институции и органи
зации, преди всичко с Междуна
родния валутен фонд и Светов
ната банка, с приоритет във вън
шната политика на страната, съ
юзният премиер изрази надеж
да, чс Съюзна република Юго
славия ще възвърне правата си в 
тези институции до края на годи
ната. Според Контич, нормали
зацията на билатсралните дип
ломатически, политически и ик
ономически отношения на СРЮ 
с голям брой държави с в зак
лючителния си етап и до края на 
годината ще бъдат нормализи
рани двустранните отношения с 
всички страни, които проявяват 
същото желание.

гт,-,г. Контич определи края на 
протагонисти се занимават п| - година като краен срок за
димно със собствената си ли - лиране на ВСИЧКи републи- 
ност. Това, което се слу I • кански предписания, които зася- 
нашата политическа сцен , гат компетенциите на съюзната 
съжаление много по-малко - държава По т03и начин трябва 
сочено към | Р.п да бъдат създадени условия фед-
форми и демократиз. Ц • ‘ ералиите функции да се извър- 
обществото, а много п - шват ПОСредством съюзните ор-
позиции^и^ожесточената1борба гани и организации.

На заседанието си от 3 
юни правителството на СР 
Югославия утвърди проек- 
тоизменения към Закона за 
външната търговия, с които 
се цели да бъде установен 
по-ефективен контрол над 
стокооборота и движението 
на парите във външнотър
говските трансакции. Пред
лага се да бъдат увеличени 
паричните наказания за на
рушения на законопредпи- 
санията в областта на вън
шнотърговската дейност.

Правителство утвърди и 
проектоизменения към зак
она за валутния обмен и оце
ни, че предложените проме
ни ще ускорят либерализа
цията на валутната дейност. 
След като се гласуват изме
ненията към закона, юго
славските граждани ще мо
гат да изнасят в чужбина до 
1000 германски марки или 
друга валута със съответна
та стойност.

на
шата
страните с развито пазарно 
панство” - подчерта Контич.

Съюзният премиер напомни, 
че през първите четири месеца 
на годината размерът на инфла
цията не беше по-висок от 0,8 на 
сто и тъй като съществуват ре
ални възможности за запазване 
на тази тенденция, годишната 
инфлация ще бъде едноцифре- 

Той оцени, че основните цели 
на икономическата политика се 
реализират твърде успешно: 
имаме стабилен валутен курс и 
стабилни цени. Контич отново 
подчерта предишното си стано
вище за по-широк консенсус от 
консенсуса на партньорите във 

необходима пред- 
пълиоценна реали- 

на съюзно-

на

Радойе Контич

властта като 
поставка за 
запия на програмата 
то правителство. ,,

''На политическата сцена у 
>пс днес фигурират многоброй- 

политически опции, чиито
НИ



МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ЛЕВЪТ Е ВЪРЗАН 

ЗА МАРКАТА
Българският премиер Иван Костов заявява, не курсът на Марката 
ще бъде 1:1000.

"В бъдеще българският лев ще бъде вързан за германската 
марка” - заяви премиерът на България Иван Костов, а по-късно 
тази вест бе съобщена и от Българското национално радио.

"Курсът на лева спрямо марката ще бъде 1000:1”, каза преди 
отпътуването си в Брюксел нремиерз/г Костов.

С това свое изявление българският премиер отговори на два 
жизненоважни за страната въпроса: с коя чуждестранна валута 
ще се свърже българският лев и в какво съотношение ще стане 
това.

Според сегашния курс на Българската народна банка (БНБ), 
се обменя за 911 лева. Въвеждането на валутния борд 
да стане на 1 юли т. г., след като Народното събрание

марката 
се очаква
приеме и гласува измененията в закона за БНБ, в чиято система 

работи бордът. Системата, но която Централната банка ще 
инфлационното финансиране на бюджета и ва

НА 31 МАЙ В БЕЛГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИЯ 
ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР ще

прекрати

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИНТЕНЗИВНИЯ 
ЮГОСЛАВСКО-АМЕРИКАНСКИ ДИАЛОГ

• Слободан Милошевич и Мадлин Олбрайт констатираха, че двустранните отношения не се нормал
изират в съзвучие с взаимните потребности н очаквания • Положителните резултати на мирния 
процес в Босна са съвместно постижение • За еднакво отношение към босненските ентитеги в духа 
на Дейтънското споразумение • СР Югославия е твърдо решила и ио-нататък да допринася за 
стабилизацията на политическите обстоятелства в предишна Югославия

Председателят на Република телят на посолството на САЩ в югославски и американски лич- 
Сърбия Слободан Милошевич Белград Ричард Майлс и други ности.
прие на 31 май в Белград амерн- --------------------------------------------------
канския държавен секретар г-жа ОТ ИЗЯВЛЕНИЯТА СЛЕД РАЗГОВОРА 
Мадлин Олбрайт, която със сът
рудниците си пристигна на офи- МИЛОШЕВИЧ:”КОМУНИКАЦИЯ В ДУХА НА 

ТРАДИЦИОННОТО ПРИЯТЕЛСТВО”циално посещение в нашата 
страна. Разговорът премина в 
атмосфера на откровеност н дву
странен стремеж да се извърши Слободан Милошевич заяви, че ръзговоръте бил твърде откровен, 
съществена размяна на мнения 
по най-важните въпроси от вза- да приветстваме американския държавен секретар госпожа Ол- 
имен интерес. Със задоволство е брайт. Положително оценяваме възможността да водим разговор 
констатирано, че посещението за двустранните ни отношения на високо равнище - каза Ми
на държавния секретар на САЩ лошевич. - Водихме един напълно откровен разговор. Надявам се, 
е продължение на интензивния че и в бъдеще ще комуницираме така откровено и в духа на дългата 
югославско-американски диа- традиция на нашите страни, а това е традиция на добри и приятелски 
лог за усъвършенстването на отношения. Уверен съм, че по въпросите, които обсъдихме, ще 
междудържавните отношения и осъществяваме все по-голям напредък и крачка по крачка ще нор- 
утвърждаването на мира и ста- мализираме отношенията си”, 
билността в региона.

Слободан Милошевич и Ма
длин Олбрайт констатираха, че

След срещата си с Мадлин Олбрайт председателят на Сърбия

”Искам да кажа, че съм много доволен дето имахме възможност

Центърът на София

търговските банки, се въвежда по настояване на Международ
ния валутен фонд (МВФ). Това ще бъде една от мерките за 
установяване на финансова стабилност в държавата, след като 
в края на миналата и началото на тази година левът рязко 
девалвира, а много от банките фалираха.

По време на тридневното си посещение в Брюксел Костов и 
министърката на външните работи Надежда Михайлова ще се 
срещнат с председателя на Европейския парламент, с Ханс ван 
ден Брук, с председателя на Европейската комисия Жак Сантер 
и с други лидери на редица европейски институции.

"Главната цел на нашето посещение е запознаването на 
представители от Европейския съюз с протичането на рефор
мите в България и осигуряване на подкрепа на мерките, които 
взима правителството, както и поставяне на въпроса за инте
грация с европейските структури”, уточнява Н. Михайлова.

ОЛБРАЙТ:”ОТКРОВЕН И ПОЛЕЗЕН 
РАЗГОВОР”двустранните отношения не се 

нормализират в съзвучие с вза- Държавният секретар на САЩ Мадлин Олбрайт заяви пред 
имните потребности и очаква- журналистите, че размяната на мнения е била откровена и изрази 
ния и изразиха готовност за въз- увереност, че разговорът е бил "твърде полезен”, 
становяване на дипломатичес- "Искаме да уточним какво трябва да се направи, за да развиваме
ките отношения на високо рав- по-добри отношения между нашите страни и бих описала срещата 
нище в скоро време. Традицион- като твърде полезна” - изтъкна г-жа Олбрайт.
ното югославско-американско 
приятелство и историческо съ- 
юзничество е добра основа за 
постигането на тази цел.

Изхождайки от мирната по
литика и готовността на СРЮ за

Исга1ЬЖЯпЬипс.
(ЦЮРИХ) Изкуството да се приспособиш
(Четири години след разделянето на Чехословакия на две държави най-голямото малцинство в Република Чехия преодоля културните 

“ разлики)равноправно сътрудничество 
всички страни и нейния принос и
роля в сключването и реализа- годишна словакиня по рождение говори на чешки език с всичките Накои, включително и видни словаци, свръзват изгледите на 
цията на Дейтънското споразу- си приятели. Когато пише писма на роднините си, които живеят в Република Чехия за членство в НАТО с голямото желание на 
мение, югославската страна из- околността на Братислава, столицата на Словакия, тя има сериозен словаците да се приспособят, а не да изчезнат, 
рази надеждата си, че САЩ ще проблем. Макар че хубаво говори френски, английски и чешки 
подпомогнат реинтеграцията на език, това момиче върти очи, когато баща й я кара да говори на
СРЮ в Обединените нации и словашки за потеклото си. "Тукашните словаци искат да бъдат готови да използват онова,
останалите международни ор- "Татко ми не обича да казвам това, но аз не се чувствам словак- което идва” - казва Магда Васарйова, основателка на словашката 
ганизации и институции. Изтък- иня. Не се чувствам и чехкиня. Чувствам се, казва тя на английски, изследователска организация "Асоциация за външна политика”, 
нато е, че положителните резул- интернационално”. която постоянно пътува между Прага и Братислава. "Това ще ни
тати на мирния процес в Босна са цО ПЪТЯ НА АСИМИЛАЦИЯТА бъде шанс да станем част от Европа и света и всичко друго, което
осъществени със съвместни уси- се подразбира под това.”
лия и представляват добра ос- Четири години след разделянето на Чехословакия на две дър- Политическата и икономическа перспектива на Република Че- 
нова за по-интензивна дейност в жави, най-голямото малцинство в Република Чехия преодоля кул- хия днес е основната причина, която мотивира словаците да се 
нормализацията на живота и из- турните разлики. Стотици хиляди словаци, които дълго тачеха приспособяват. Миналия месец преподавателят Павол Ниезгодски 
граждането на равноправни от- националния си идентитет, добре се интегрираха в чешката об- без да иска е направил своеобразна проверка на тези причини и на 
ношения и доверие. Междуна- ществена среда и сега са "тръгнали” по пътя на тоталната асими- потробностите на младите словаци. Той е бил инициатор за откри- 
родната общност трябва да съ- лация. 
действа за ускорено икономи-

Ленка Пикна е словакиня в мислите и паметта си. Тази 17- чехите.

УЧИЛИЩЕТО Е НАЙ-ДОБРИЯТ ПОКАЗАТЕЛ

ва не на средно училище, което да насърчи таченето на словашката 
Някои словаци по собствен избор са решили да не говорят на култура и език. Чешкото правителство е обещало финансова по- 

ческо обновление на региона маичиния си език там, където работят. Макар че след разделянето мощ, а за откриването на училище са му били необходими 30 уче- 
при еднакво отношение към ен- на единната държава в Република Чехия са сформирани девет ника от словашката етническа общност в Прага която наброява 30 
титетите в духа на Дейтънското словашки културни организации, те едва ли са нещо повече от 000 членове. Само седем ученика са проявили желание да се учат в 
споразумение. обикновени сдружения. г

СР Югославия е твърдо ре- "Мисля, че не съществува словашка група, която се бори за 
шила и по-нататък да допринася нещо в Република Чехия защото и няма за какво да се бори”, казва 
за консолидацията на полити- Яна Халукова, секретар на словашкия Културен център, най-ста-
ческите обстоятелства в преди- Рата словашка организация в Прага. За пътуването си в Словакия Преценява се, че от 10 милиона жители в Република Чехия 500 
шна Югославия и непрекъснато тя каза: Договорихме се да не говорим за политиката.” 000 са словаци, докато от 5 милиона жители в Словакия само 60 000
предприема мерки в тази насока. Някои социолози смятат, че връзките между словаците в Чехия са чехи. Словаците са се заселвали на чешката земя, търсейки

В разговора участваха и юго- отсла ват поради антипатиите не само у чехите, но и у словаците работа, след създаването на Чехословакия върху ругайте на Хабс- 
славският външен министър към политиката в Словакия. Други пък описват това явление като бургската монархия и отново след идването на комунистите на 
Милан Милутинович, ръководи- стремеж към приспособяване в рамките на един природен процес, власт през 1948 година

които е ускорен от тесните исторически връзки между словаците и

това училище.
"Учениците не искат да се делят от другарите си, а родителите 

им не искат да рискуват с едно такова училище” - обяснява Неизгод- 
ски.

(Заимствано от "Политика")
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БОСИЛЕГРАД

СФОРМИРАН Е ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЯ 

НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ТРИТЕ ПАРТИИ

ЗАПОЧНА 

ПРЕДИЗБОРНАТА 

КАМПАНИЯ НА 

СОЦИАЛИСТИТЕсз^та^наполитич^ки^блок^на Социалистическата11п11Ч1П1 еил” Ще аФ|1РмнРа последователността и 
демокрация върху принципите на патпиотичмя арТИЯ на Сърбия, Югославската левица и Нова 
възраждане Н патриотизма, демокрацията, прогреса, хуманизма и всеобщото

Формиран е Изборен щаб, който ще организира всички предиз
борни и изборни дейности

С проведеното на 30 май тази трябва да мобилизираме всички 
година заседание на Общинския сили и да победим и на тези из- 
отбор на СПС в Босилеград за- бори. Нашата партия има свое 
почна всъщност предизборната виждане за изграждане на мод- 
компания на босилеградските ерно, демократично и богато об- 
социалисти за предстоящите из- щество, за мир, социална правда, 
бори за народни депутати в пар- равноправие и благоденствие на 
ламента на Сърбия и за прези- гражданите”, 
дент на Републиката. Формиран На заседанието е договорено 
е Изборен щаб, а председател на членовете на Изборния щаб да 
щаба е Вене Велинов, председа- контактуват непосредсвено с 
тел на Общинския отбор на местните организации на СПС, 
СПС. защото трябва да се води битка

"Предстоящите избори за за всеки гражданин, във всички 
нас, социалистите - подчерта Ве- местни общности. А тази битка 
линов - са ново предизвикател- не може да се спечели сфорумна 
ство, а същевременно и провер- работа, а с активна дейност сред 
ка пред избирателите. Още по- народа, 
вече, че в досегашните много
партийни избори нашата партия равен кратък преглед на дейно- 
не е имала по-сериозни против- стта на босилеградските социал- 
ници. Сега,когатоикономическ- исти през последните три месе

ца, с констатацията, че тя е била 
по-съдържателна.

заседание на“ ръководсТат^^Гсо^а“^“ ^ патриотизма, демокрацията,
ката паотия на СЧ пР>ия Ютгтп ^ 1ес пР°греса, хуманизма и всеобщото обществено.
Нова демокрацияна Тоетое 0^1?™ ЛеВИЦа И иконом"''еско и културно възрждане и обновле-
гк^итическат^платЛопмз^п °®съ4ен "Р°кет ™ ние, за да се постигне победа на предстоящите политическата платформа на лявата коалиция за избори.
насЗн!ГпредТзбЗн^Гй°пейнп^НИ °сгновн"те Платформата за републиканските избори се 
формационнат^служ^на“СПС*ОСТ СЪ°бЩИ И" “то “ за укрепване на Югосла-
4 Оиененп е че пп», е, вия като °бща родина на всички народи и граж-

Оценено е, 1е през тежките години на бло- дани, които живеят в нея, и за активно папно- 
кадата правителството на народното единство е правие на двете нейни федерални единици Съвре- 
успяло да запази икономическите „ културните менното икономическо, политическо и културно 
ресурси на Сърбия и да осигури реална стабилност развитие на обществото въз основа на концента 
на обществото. Правителството продължава да на цялостната обществена реформа е основното 
реализира проекта на промени и реформи, конто съдържание на изборната платформа. В основата 
ще бъдат завършени до края на годината. Тези на платформата е залегнал и стремежът към 
промени и реформи ще повишат обществения и свързване на югославското общество със съсед- 
индивидуален стандарт и в материално, и в ду- ннте страни и международната общност като цяло 
ховно отношение и ще бъдат основа за нататъшно 
съвременно и хуманно развитие на обществото.

Голямата победа на левите и демократични

както в икономическо, така и в политическо и 
културно отношение.

На заседанието на ръководствата на Социали- 
сили на миналогодишните съюзни избори изисква етическата партия на Сърбия, Югославската ле- 
по-нататъшна координация на дейностите върху вица и Нова демокрация е сформиран тим, който 
изработката на изборната платформа, която ще ще координира политическото сътрудничество 
афирмира последователността и силата на поли- между трите членки на съюза, се изтъква в офи- 
тическия болк на Социалистическата партия на циалното съобщение.
Сърбия, Югославската левица и Нова демокрация

В хода на заседанието бе нап-

ото и стопанско положение все 
още е затруднено и когато всич
ки неуспехи се преписват на нас, м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БО
СИЛЕГРАД

СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪНШНАТА ТЪГОВИЯ БОРИСЛАВ ВУКОВИЧ ПОСЕТИ 
ПИРОТСКИ ОКРЪГ

САМО ИЗНОСЪТ МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО
За двуезично обучение, 

но кой модел?Министърът на външната 
търговия в правителството на 
СР Югославия Борислав Вуко- 
вич със сътрудниците си на 28 
май посети Пирот. Посещение
то беше направено с цел да се 
оценят експортните възможно
сти на стопанството в Пиротски 
окръг, особено след решението 
на Европейския съюз да према
хне допълнителните такси вър
ху вноса на стоки от СРЮ. Съюз
ният министър запозна стопан
ските дейци от този край с 
мерките за защита на родното 
производство и с новите законо- 
п ред писания за външната тър
говия, посети "Тигар” и присъс- 

на трибуната "Икономичес
ките обстоятелства в СРЮ, вън
шната търговия и политиката на 
света към СРЮ”. Организатор 
на трибуната бе Общинският от
бор на ЮЛ от Пирот. Сред участ
ниците в разговора с Вукович 
бяха и Георги Първанов, предсе- 

ОО на ЮЛ в Димит
ровград, Иван Марков, генера
лен директор на ГИД, Арсен То
доров, генерален директор на

ластта на външнотърговския 
обмен ще бъдат уредени по нов 
начин и затова се подготвят нови 
законопредписания. Това е пър
востепенна задача, защото само 
с увеличен износ можем да оси
гурим висок стопански ръст в 
страната. Става дума за нов закон 
за обмитяването, с който трябва 
да бъдат премахнати отделни 
такси и облагания върху износа. 
Предприемат се мерки за защита 
на селскостопанското производ-

Босилеградските социалисти смятат, че след завършване на ос
новното образование учениците трябва еднакво добре да 
сръбския, и българския език. Единия - като официален език на 
държавата, а другия - като майчин.

знаят и

За да се постигне това, са не- разователния процес лица, нас- 
обходими промени в досегашния тоящата часова застъпеност не 
образователен модел, с чието гарантира, че учениците ще мо- 
прилагане българският език се гат да научат езика.

Най-много бяха разисквани
ята - включващи често и различ-

изучва с по-малък брой часове 
по отношение на сръбския език.
На състоялото се на 30 май засе- ни становища - във връзка с ини- 
дание на Общинския отбор на циативата и конкретните пред- 
СПС в Босилеград бе изтъкна- ложения на работната група, 
то, че двата езика трябва да се формирана отстрана на Общин- 
изучават с еднакъв брой часове ския отбор на социлистите. Тя 
и в основното училище, и в гим- излезе с предложението за въ- 

Защото, както обясни- веждане на двуезичен образова
телен модел. По конкретно: в 

щата, досегашната практика - първоначалните класове обуче- 
например с два часа в Гимназ- нието да се провежда на българ- 
ията - не осигурява на учениците ски език, с изучаване на сръбски 
успешно овладяване на българ- език. От пети до осми клас обу- 
ския език. И в основното учи- чението да се провежда но така 
лище, където фондът на часове наречения двуезичен 
по български език е по-голям, но предметите по естествените нау- 
не както сръбския език, според кн да се преподават на българ- 
изказваиията и преценката на ски език, а останалото обучение 

възинтателно-об- да се провежда на сръбски език,
___________—1 като Двата езика трябва да бъдат

еднакво застъпени. В Гимназия
та часовете за двата езика - като 
отделни предмети - да бъдат ед
накво застъпени, а обучението 
по останалите предмети да се 
провежда на сръбски език, с до
пълнителни часове по национ-

ство, активна защита на югослав
ското стопанство, прилагане на 
технически стандарти и т. н. Клю
чов е въпросът за банковата под- 

на износните планове. На-крепа
лага се да бъдат извършени про
мени и във фискалната система и 
други области.

В разговора със съюзния ми
нистър на външната търговия

назията. 
ха компетентни лица от учили-тва

Борислав Вукович
»» тт стопанските ръководители от

конфекция Свобода , Цветан окръга възразиха срещу бавно- 
Сотиров, представител на земе- то рсшаванс на проблемите, с 
делска кооперация Сточар , и които сс стълкноияват износи- 
Тодор Манич, генерален дирек- тслите: кредитиране на продук- 
тор на "Кожара” от Желюша. цИЯТа за износ, стимулиране на 

Според думите на Борислав изиоса сива икономика и други. 
Вукович много въпроси от об- _____________________

модел:

дател на

отговорни за

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

НАД 800 ДОМАКИНСТВА ИСКАТ ТЕЛЕФОН

=ЕгН«
С Г Г за развитие на телефон- четири вноски. Телефон в съответното до- 
Враня и Сектор р макинство ще бъде въведен след издъл-
ната мрежа в Ниш.

Според проекта, който беше изготвен 
преди допитването от специалисти 
топа от Ниш, в селата на общината ще

Р пппктпана безжична телефонна мре- до края на годината, 
ж . Те смятат че поради конфигурацията Между заинтересуваните домакинства 
на те№на отдалечеността на селата но- (и предприятия) и Явното.предприятие 
меМлГси както и големите радстояния ПТТ-системата скоро трябва да бъдат под- 
межлу махалите, въвеждането на телефо- писани конкретни договори, в които ще се 

помощта на антени и ретранслатори е регулират условията, взаимните права и
задължения. в. б.

Засега подготовката успешно продължава 
и ако всичко

ална култура.
Общинският отбор на СПС в 

Босилеград се съгласи да се 
предложи на Министерството на 
просветата да изготви програма 
с повече варианти за модела на 
двуезичното обучение в основ
ното образование. След това ще 
се организира широко публично 
обсъждане на предложенията, с 
цел да се чуят и мненията на 
гражданите и тогава ще се вземе 
окончателно решение какви 
промени ще се приложат в обра
зованието.

върви според плановете, 
акцията да приключи до краявъзможно е 

на годината, оповестяват от трудовата ед
иница иа ПТТ във Враня

Босилеградска община 
1007 домакинства и юридически лица 
тояват да си въведат телефони в домовете 
или в съответните заведения. От допитан
ите, над 800 са домакинства, което показва, 
че около 42 на сто от семействата в 
общината желаят да си въведат гелфони. 
Най-голям брой от тях са в X орна Любата 
- 112 (от общо 215 домакинства) Долна 
Любата -105 (200), Бистър - 47 (72), Долно 
Тлъмино - 41 (72), Горна Лисина - 94 (194)...

Целта на допитването беше да сс узнае 
за въвеж-

В селата на нас-
жаването на първата вноска. Доколкото 

на Сек- всичко върви според плановете, възможно 
е въвеждането на телефони да приключи

на

ни с
по-изгодно от класическия начин. м. я.

колко лица са заинтересувани
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДСБЮ В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОКРЪЖ
НИЯ ОТБОР НА СПС В ПИРОТ МАРКО ШУКАРЕВ: „НЕ СЕ БОРИМ ЗА 

ПРЕКРОЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ:, А ЗА 
ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО”

ВСЕОБХВАТНИ 
ПОДГОТОВКИ ЗА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ Лемократичиият 0.10:1 ни българите в Югославия устрои на 30 май в Босилеград конференция га 
пеТата на която представители на смота настояваха да докажат, те ра .говорите, които водиха на 15 
май г г’ в Босилеград представители »а правителството на Сърбия и представители на Ьосилег радска 
и ЛимитоовградЗобщш а по въпроса га малцинствените нрава на българите в Сърбия - преди всичко 
в оГасГа паТбрятовапието, културата и информирането - са недопустими и неприемливи.

Николов и добиви, ЧС “об-

На 28 май т. г. н Пирот сс леи и Зоран Герои. На заседи- 
проведе заседание на Изпълни- иието е присъствал и Сърджпи 
челния отбор на Окръжния от- Николич, член па Главния отбор 
бор на Социалистическата нар- на СПС и функционер, който е 
тия на Сърбия за Пиратски ок- задължен да координира поли- 
ръг. В работата на заседанието тическите дейност на СПС и 
са участвали и членовете на ИО Пиротски окръг, 
от Димитровград м-р Драган Ко- Членовете па ИО са анализ-

Според думите на д-р Марко силсгрндскп и Димитров! радска 
Шукарев, председател на 1'лан- община, са недопустими и йе
ни» съвет на ДСБЮ, ирескон- приемливи , чаяви Иван Нико- 
ферешшята е свикана, понеже лов, секретар на I лавни» съвет 
"пе е нотволено па представите- на ДСБЮ, пред многоброймите 

ДСБЮ и па Общинския журналисти от съседна Ьълга- 
отбор на Демократическата рия и кореспондентите па в-к 
партии да ирист»стват па течи “Братстгго .емисията на гилгар- 
ратгонори". ДСБЮ пе бе пока- ски ечик на Радио Ниш и Шжур- 
пеп и па "кр и лата маса" в Дп- нала на бт.лгарскиетик. Па нрес-
мптроиград па 7Л и 25 май т. г., конференцията не присъстваха 

било ратискиапо по журналисти от пресата на сръг>- 
ски език (въпросите дали са по

каза
щинските скушциии в Босиле
град и Димитровград нс са ком
петентни да взимат решение на 
кой език ще стане обучението, а
закова решение може да вземе 
само Народната скупщина на 
Сърбия”.

Велин Стоичков, председа
тел на Общинския съвет на 
ДСБЮ в Босилеград, прочете 
писмо, което ДСБЮ изпрати до 
министъра на просветата на 
Сърбия, и което бе раздадено на 
журналистите.
ДСБЮ обяснява как сръбският 
език е въведен в обучението и 
иска обучението от предучили
щните заведения до гимназиите 
да се провежда на български 
език.

прали актуалната политически и 
икономическа си туация в окръ
га п са определили задачите па 
СПС за предс тоящия период. В 
този смисъл особено ударение е 
поставено върху всеобхватните 
подготовки на тази партия за 
предстоящите парламентарни и 
президентски избори в Републи
ка Сърбия. Констатирано е, че 
занапред още повече трябва да 
укрепва единството па СПС в 
окръга.

лп на
На своето заседание, със

тояло сс на 14 май т. г., Из
пълнителният отбор на Глав
ния отбор на СПС е приел ре
шение председателят на Об
щинския отбор на тази пар
тия в Димитровград и член на 
Главния отбор на СПС м-р 
Драган Колев да поеме задъл
женията за координация на 
дейностите на СПС на тери
торията на Пиротски окръг.

когато е
нънроса за присъствието па про
блемите на българското мал- викани). В писмото си

Според писмото, изпратено до министъра на просветата на 
Сърбия, „на българското национално малцинство сс наруша
ват н ограничават следните права: естественото и конститу
ционно право децата да се школуват на майчин език; божието 
и конституционно ирапо на своя черква, вероизповедание и 
богослужение от страна па свои свещеници; конституционното 
право на изучаване и течене на своята история, традиция и 
култура; правото на защита на старите и изграждане на нови 
културно-исторически паметници; правото па лични и фамил
ни имена, съгласно стимологията и правописа на майчиния 
език. С прекрояването на общинските граници българското 
малцинство не може да си избере депутат в републиканската и 
съюзна скупщина, информирането на майчин език е строго 
партийно, тенденциозно и антибългарско; по най-различни на
чини се ограничават икономическите и културни контакти с 
майката родина; родилните домове са преместени от Босиле
град и Димитровград в Сурдулнца и Пирот - там се раждат 
нашите деца и сс записват съгласно стимологията и сръбския 
правопис на имената; Босилеградска и Димитровградска об
щини с десетилетия са най-неразвитите в Сърбия и поради 
икономически причини българите се изселват”.

н. Д.

И ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЗАПОЧВА С ПРЕДИЗБОР
НА АКТИВНОСТ

"Как сс стигна до парадокса, 
който с единствен в Сърбия, а 
може би и в света: да ни сс из
хвърли майчиният и вместо него 
да се въведе сръбският език?” - 
поставя се въпрос в писмото и 
веднага се дава отговор: “Ини
циативата дойде от Белград пос
редством Анка Будимлия, а 
местните власти я приеха малко 
доброволно, малко поради страх 
за постовете си... Обучението 
днес, въпреки твърденията, че е 

е чисто

В „ЗАЕДНО” ИМА 
НЕСЪГЛАСИЯ, ИО НЕ И 

РАЗЕДИНЕНИЕ
На 24 май в Белград е про

ведена петата редовна годишна 
скупщина на Демократичната 
партия, на която са присъствали 
и димитровградчаните Михаил 
Иванов, член на Главния отбор, 
Драган Голубов и Зоран Велков. 
На заседанието е избрано ново 
ръководство на партията, като 
Зоран Джннджич е преизбран на 
председателския пост и е опре
делен нов постоянен състав на 
Главния отбор от 40 члена, при
ета е програма за работа, дек
ларация и определени промени в 
устава на партията.

“Слуховете за разединение 
на коалицията “Заедно” 
точни - изтъква Михаил Иванов 
- но те отговарят на интересите 
на СПС и затова тя ги разпрос
транява упорито. Съществуват 
несъгласия и определени разли
ки в становищата, но това ще бъ

де разрешено п становищата ще 
бъдат съгласувани със СПО и 
Гражданския съюз. Уверен съм, 
че единствено “Заедно” има 
шанс равноправно да се бори със 
Социалистическата партия на 
предстоящите републикански 
избори. В Сърбия неминуемо 
трябва да има промени, които да 
доведат до напредък и съживя
ване на стопанството, до изход 
от кризата и, разбира се, до при- 
съединавяне към международ
ните организации”.

Затова Иванов отправи при
зив към гражданите да се при
съединят към Демократичната 
партия и активо да 
нейната дейност, за да “може за
едно с отаналите от “Заедно” да 
бъдем единни на предстоящите 
избори”.

двуезично, на практика 
на сръбски език”.

Че ДСБЮ настоява да интер
национализира "неравноправно
то положение” на Българското 
малцинство, показва и отгово
рът на Николов на въпроса на 
журналист от Българската на
ционална телевизия - какво ще

“Майчиният език в образоза-цинство в българските, сръбски
те п малцинствените медии. Но, нието е естествено право на едно 
според Шукарев, и на едните, и национално малцинство. Това е 
на другите разговори не е про- гарантирано и чрез Конституци- 
пуснато да се очерни ДСБЮ и да ята на страната. Затова никой не 
се представи като сепаратистка може да повдига въпроса дали 
партия. “Ние не се борим за пре- обучението за децата от българ-

стане, ако не се приемат иска
нията на ДСБЮ? “По-добре е 
въпросът за езика и всички дру
ги спорни въпроси да се решават 
в институциите на Югославия, 
без международен арбитраж. В 
обратен случай ще го решават 
международните институции”, 
каза Николов.

крояване на границите, а за пра- ското малцинство ще се провеж- 
вата на българското мацинство. да на сръбски език или двуезич- 
Надявам се, че СР Югославия на но. Освен обучението да се про- 
дело ще спазва правата, които вежда на български, всички дру- 
гарантира в Конституцията си”, ги модели ще се тълкуват като

асимилация и нарушаване на чо- 
“Всички разговори по въпро- вешките и малцинствени права”, 

са на кой език - освен на българ
ски ще става обучението в пред
училищните заведения, основни
те училища и гимназиите в Бо

не са се включат в
каза той.

в. Б.

Статутът на димитровградските 
пенсионери ще се различава от 

другите статути

А. т.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА СРС

В Бела паланка неотдавна се проведе заседание на Окръжния 
отбор на Съюза на пенсионерите за Пиротски окръг. На засе
данието е присъствал и председателят на Съюза на пенсионерите 
от Димитровград г-н Цветан Еленков, когото ден след заседанието 

пата като по-лошо, отколкото е помолихме да ни осведоми кои въпроси са разгледани в Бела па- 
и да дестабилизират положени- лаика и какви решения са приети. Според думите на г-н Еленков, 
сто заради свои лични интереси. Окръжният отбор на Съюза на пенсионерите и приел решение 
Никой няма право да твърди, чс занапред всичките организации на пенсионерите в окръга да се 
сръбският народ се отнася като наричат съюзи. По този начин няма да се допуска алогичността една 
мащеха към тези краища. Не- и съща пенсионсрска организация в една община да се нарича 
правителствени организации конференция, в друга община съюз и т. н. Във връзка с това ре- 
тук няма какво да търсят, а всич- тенис членовете на Окръжния отбор са сс застъпили и за унифи- 
ки свои проблеми гражданите циранс на названията на органите на Съюза на пенсионерите. Така 
трябва да решават в институци- например всичките общински съюзи ще имат следните органи: 
и ге на системата - само истинска 
партия да дойде на власт”.

Воин Величкович напомни, 
че “много некомпрометирани решение всички общински съюзи в окръга да започнат да подготвят 
членове от други партии се нови статути, които ще бъдат в съответствие със статута на репуб- 
в ключ ват в СРС - особено млади ликанския Съюз на пенсионерите, който е приет на 7 май т. г. 
хора - и затова Ицко Милев е Статутът на димитровградския Съюз на пенсионерите донякъде 
назначен за подпредседател на ще се различава от статутите на останалите общински съюзи, тъй 
Окръжния отбор, а за председа- като ще съдържа постановления, които ще позволяват на Съюза 

в Димитровград е назначен да установява вързки с подобните организации от Република Бъл- 
Драган Панич”. гария, особено с пенсионерските организации в крайграничните

Пресконференцията е про- български общини Трън, Берковица, Драгоман и Годеч. Също така 
ведена в едно кафене, чийто соб- в бъдещия статут на Общинския съюз ще се внесе постановление, 
ственик е член на СРС, понеже и според което петима 'тенове на Скупщината на Съюза ще имат 
тази партия, както впрочем и ос- правото да настояват писмените решения и другите документи, 
таналите партии, няма свое по- които приеме Скупщината, да се преведат на български език Да 
мещение в Димитровград. добавим и това, че според бъдещия статут, димитровградският

Сръбската радикална партия 
първа започна предизборните 
активности в Димитровград с 
конференция за журналисти, на 
която присъстваха Воин Велко- 
вич, председател на Окръжния 
отбор на партията и депутат, Иц
ко Милев, досегашен председа
тел на Общинския отбор, Гошко 
Милев - доскорошен член на 
Сръбското движение за обно
вление, а сега радикал, и Драган 
Панич, председател на Общин
ския отбор на радикалите в Ди- 

тровград.
“Сръбската радикална пар

тия (СРС) действува на терито
рията на общината от създава
нето си - изтъкна Вслкович - но 
за пръв път тази година е сфор
миран Общински отбор, което 
показва, че броят на привърже
ниците й се увеличава. Това е 
добре, тъй като тук се случиха 
такива ”галиматии”, че не се 
знае кой към кого принадлежи и 
за кого работи. Но всички, дори 
и партията на власт, работят 
против интересите на този на

род. Доказателство за това са ка
тастрофалното състояние на 
стопанството, лошите отноше
ния между хората във фирмите 
и търговското отношение към 
града. Затова трябва да се появи 
партия, която ще се съобразява 
с интересите на гражданите, а 
това е СРС, която ще победи на
предстоящите парламентарни и 
председателски избори и след 
това ще приложи на практика 
модела на Земун, а Цариброд ще 
стане източната врата на Сър
бия. Ние, сръбските радикали, 
няма да позволим Цариброд да 
се маргинализира, защото той 
има големи възможности”.

На въпрос от присъстващите 
журналисти за изявлението му 
във вестник “Дневни телеграф”, 
Велкович изтъкна, че той е пи-

Скупщина, Изпълнителен отбор, Надзирателен отбор и определен 
брой комисии и отбори.

Г-н Еленков ни информира също, че на заседанието е прието

ми

тел

сал в други вестници, но не и в 
този. Все пак той жестоко се 
каза против участниците в неот
давна проведената “кръгла ма
са” в Димитровград, “които ис
кат да покажат изключително 
стабилното положение в общи-

из-

съюз на пенсионерите ще има двуезичен печат и щемпел.
А. т. Б. Димитров
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПИРОТСКА БАНКА ПРОВЕДОХА РАЗГОВОР С 
ТЕЛИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ФИРМИ РЪКОВОДИ-

КРЕДИТИРАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДА 
БЪДЕ ОСТЪР ПРОБЛЕМ

нзп^итсл^, дтоектопи г Предраг Тричкович, генерален директор, Спасен Наков,
на ЗД май т Голубович, ръководител на отдела на валутните работи, проведоха
общината Димитровград разговор с директори и представители на стопанските предприятия в

Директорът на банката Пре- позитите на предприятията на
съствавдгге^че неотдавна“е^б- П°Р“
разуван банков консорциум под Генералният директор 
название Белградска банкова конфекция "Свобода” ‘ 
група (ББГ), в чиито състав е 
влязла и Пиротска банка. Спо-

ска банка да сключат съдебно
по тоя начин 

дълговете на "Кожара” (възли- 
на защи на около 500 хиляди ди- 

Арсен нара) една година да "мируват”, 
Тодоров специално се интересу- за да се даде възможност на фир- 
ваше дали новообразуваният мата финансово да заякне, а след 

ред думите на Тричкович, в тази банков консорциум ще кредити- този срок, респективно през 
банкова група в момента члену- ра износното производство на следващите две години, пред- 
ват 20 банки, но в близко бъдеще димитровградсите фирми и из- приятието да издължи тези дъл- 
съществуват реални изгледи рази незадоволство, когато по- гове. Във връзка с това изпъл- 
към нея да се присъединят още 4 лучи отрицателен отговор от нителният директор на Пирот- 
по-малки банки. Нашата дър- Тричкович. Във връзка с тази ска банка Спасен Наков заяви, 
жава се нуждае от големи банки, тема Тодоров изтъкна: "Налага че в банката ще анализират това 
Понастоящем Белградската се впечатлението, че на нашата предложение и най-вероятно ще 
банкова група е най-голямата и държава не й трябват валутни го уважат.
най-силната банка в Югославия, средства, тъй като експортното В разискванията се включи и 
тъй като нейният учредителен производство не се подпомага председателят на изпълнител- 

еДин мили- финансово от комерсиалните ния отбор на ОС Димитровград 
ард долара. Надявам се, че след банки. Настоящата кредитна и Зоран Геров, който изрази скеп- 
учредяването на тази банкова лихвена политика, която се при- тицизъм, че в предстоящия пе- 
институция и Пиротска банка лага в нашата страна, е ка- риод отношенията между Пи- 
по-лесно ще осигурява своята тастрофално лоша. На мнение ротската банка и стопанските 
платежоспособност” - каза Три- съм, че в монетарната система фирми от Димитровград съще- 
чкович и добави: 'Понастоящем непременно трябва да се въведе ствено ще се променят. Според 
коминтенти на нашата банка са селекционно кредитиране за преценките на Зоран Геров, след 
46 стопански фирми от Пирот, предприятията, които произве- присъединяването на Пиротска 
Димитровград и Бабушница. От ждат за износ”. банка към Белградската банк-
тях, 20 фирми се намират в твър- Подобни становища изказа и ова група, джиро-сметките в та- 
де незавидно финансово състо- генералният директор на ГИД зи институция занапред най-ве- 
яние и фактически са пред фа- Иван Марков, докато директо- роятно няма толкова често да 
лит. Останалите 26 фирми някак рът на "Кожара” Тодор Манич бъдат блокирани, обаче когато 
си функционират и едва поддър- помоли представителите на Пи- става дума за кредитирането на 
жат своята платежоспособност, ротска банка да обмислят идеята стопанските фирми от Димит- 
Директорът Тричкович призова да се "деблокира” джиро-смет- ровград, по всичко личи, че не- 
ръководителите на Димитров- ката на това предприятие. Той щата няма да се променят 
градските фирми да внасят де- предложи "Кожарата” и Пирот- ложителната насока.

ОТ ТУХЛАРНИЦАТА В БАБУШНИЦА

САМО ПЪРВОКАЧЕСТВЕНА 
ПРОДУКЦИЯ

От края на 1995 година насам 
тухларницата в Бабушница е 
дадена под наем на частно лице. дин Пеич дипломатично “се из- 
След основен ремонт на маши- мъква” от този въпрос и про- 
ните и помещенията, от юни дължава: “В частния сектор ня- 
1996 година тя започна редовно ма уравниловки и всеки получа

ва толкова, колкото работи. 
Фактът, че никой не търси пла- 

пания от Рача Крагуевачка мак- тен или неплатен отпуск крас- 
симално е използвала само норечиво говори за заплатите - 
онова, от което е имала полза и очевидно те са добри, щом никой 
след като работниците изразиха не иска да отсъства”.

От 87 работника, 11 от които 
че от година работят без запла- новоприети, само четирма са в 
ти, Общинската скупщина в администрацията. Мощностите 
Бабушница решава да даде под са стопроцентово ангажирани, 
наем на частно лице обществе- работи се дори на три смени, а

чават заплатите си.
А какви са заплатите? Госпо-

капитал възлиза на
производство с 87 работника. 

След като една холдинг ком-

негодуването си оттова, че пове-

в по-

Б. Димитров

В „ЗАСТАВА ПЕС" - СУРДУЛИЦА

ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ СЪЖИВЯВА с 
БЪРЗИ ТЕМПОВЕ

са изнесени стоки на стойност от 414 116 щатски долараПрез първите четири месеца на годината
електромотора. За потребнос- ната е, казва Кронев, че когато 
_7; “Застава-автомобили” подготвяхме плановете, “Зас- 

запланувахме около 120 хиляди тава-автомобили планираше да 
бройки, а останалата част - за произведе 30 000 леки автомо- 
другите потребители”, казва била. През първото тримесечие 
Ванче Кронев, технически ди- на годината обаче тя не изпълни 
ректор в “Застава ПЕС”. Той производствения си план и из- 
посочва, че не се съмняват в реа- върши изменения в плановете 
лизирането на плановете, поне- си, така че с финансова помощ 
же са запазили производствени- от републиката ще произведе 22 
те мощности и кадрите. “Исти- 250 автомобила. Ние няма да

--------- променяме плановете си, но ще
направим всичко възможно оно
ва, което домашният пазар не 
може да приеме, да пласираме в 
чужбина”.

В “Застава ПЕС” не се съм-

По време на санкциите и не
посредствено след тях автомо
билната промишленост в стра
ната се намираше в небивало 
тежко положение. Драстичното 
спадане на производството и не
възможността да се пласира 
продукцията в чужбина не

“Застава ПЕС” в Сурду-

тите на

Готовата продукция веднага се продава

ната фабрика за производство качеството и количеството на 
на глинени изделия "Бабушни- продукцията е увеличено с 30 %. 
ца” Разбира се, това значително на-

малява разходите на фирмата, 
което позволява цената на про
дукцията да бъде по-ниска от 

предприятието “Юпитер” съответната конкурентна цена в 
обществения сектор. Това, как-

от-
- Когато взех тухларницата, 

пололжението беше изключи
телно тежко, казва собствени
кът на

мина и
лица. Този цех, който пласираше 
на домашния пазар цялото си 
производство на елекромотори, 
сподели съдбата на “Застава-ав- 
томобили” от Крагуевац - край- 

в групата

НОВИ ПРОГРАМИ от Пирот, занимаващо се с тър
говия на строителни материали, то и фактът, че се произвежда 
МилорадПеич.-Машинитебяха само първокачествена стока -

тухли (блокове), които добре се
Трудностите, които споле

тяха автомобилната промиш- 
леност в страната, наложиха на 
ръководството и специалисти
те в “Застава ПЕС” не само да 
търсят нови пазари в чужбина, 
но и да въвеждат нови произ
водствени програми. Специал
истите досега са овладели и 
няколко нови производства: 
магнитни запалки, мотори от
220волта, повди га ч и на стъ кл а, 
електромотори за автобуси и 
товарни коли, пластмасови 
части за автомобили, които се 
произвеждаха в бившите юго- 
републики, както и на няколко 
варианта на сегашните елек
тромотори за нуждите на чуж
дестранни партньори.

ния производител 
“Застава”.

Производството на електор- 
“Заста- 

и особено

изоставени, занемарени, имаше 
кражби, а отношението към ра- продават, говори, че за тухлар- 
ботата - крайно безотговорно, нищата е намерено правилното 
Повече от една година работни- решение. Собственикът 
цитс не бяха получавали запла- “Юпитер е “затворил цикъла 

Най-напред трябваше да се на производството, обединявай- 
рсмонтират машините, открад- ки търговията и производството 
натото от машините да се въз- на строителни материали. Дори

тръгва и напред, разширявайки

няват в успеха на плановете си за 
износ, понеже вече “пробиха’ на 
доста чуждссгранни пазари. Ми
налата година от износ те зара
ботиха 323 075 щатски долара, а 
от тазгодишната износна “жет
ва” очакват да им останат 1 795 
180 щатски долара. Кронев каз
ва, че до края на април са изнесли 

на стойност ог

мотори в сурдулишката 
ва” през миналата 
през тази година, започна да се 

бързи темпове. За
планувано е през тази година тук 
да се произведат 432 870 бройки 
електромотори. В сравнение с 
миналогодишната 
сегашният план е почти тройно 
увеличен и това показва, че сур- 
дуличани не се предават лесно 
пред трудностите.

“По-голяма част от продук
цията ще пласираме на чужде
странни пазари, по-точно 264 800

на

ти.
съживява с

върнем всички ра
ботници и да ги “свикнем” на ра- асортимента на продукцията - 
бота. Хората тук са наистина блокове от “счупени блокове . 
трудолюбиви, но обстоятелст- Остава още да се достави маши- 
вата са ги принуждавали да взи- ната, която ще мели парчетата 
мат платени или неплатени от- от счупените тухли и след това 
пуски. Това вече е минало и ето от тази смес със цимент ще се 
- вече две години те на всяко пето нравят нови. Значи нищо няма да 
число от месеца редовно полу- се изхвърля като “шкарт .

Направени са навеси, под ко
ито земната маса се суши и по

станови, да
продукция,

електромотори 
415 000 долара и че полагат уси
лия не само да реализират го
дишния план, но и да го преиз
пълнят’. в. Б.

този начин производственият се
зон се удължава: през миналата 
година дори до декември, а през 
тази може би работата ще пре
късне само по време на редовния 
ремонт на машините.

И така, примерът с тухлар
ницата в Бабушница показва на 
практика, че и обществена фир
ма може да работи много ио-до- 
бре в частни ръце. Та нали вър
вим към приватизация!

УКРАС - ЦИЛЕ” С НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ??НА ПАНАИРА 
В ЛЕСКОВАЦ

В град Лесковацот27 до 31 май
нГ”У^рас”'отГРБаелаТланкХ‘Ру"иства с н°™е™еХа « попи Ди^ро^граТГмомен-гаТработГпочтГс пълни мощности.
управители на цеха в Димитровград Данчо Ангелов това са нови Д кат0 ,,е ли е "потръгнала , а цените са намалени
видове шкафове за бельо и секции за Шправена е ин^ ^ очввидю са били нереално високи. От първи
секция (регал), но не е довършена за 0 Това е април се прилагат норми, еднакви с тези в Бела паланка, а работ
одмТза гекция, чиято лицева страна е масивно дърво. ИИ'ЦИТ(. са бучили по 100 динара - първата част от заплатата за
нещо, което днес се търси на пазара. ^ ^ представило доста април.

но.» с.»н«ш. н,——

"Украс” в

А. Т.
А. Т.

6 ЮНИ 1997 г.ШежЛ



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИРАБОТНИЦИТЕ ОТ "ЗИДАР" ИМАТ ДОСТАТЪЧНО РАБОТА

СТРОЯТ КАЧЕСТВЕНО И СРОЧНО ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В 

БАЩИНАТА КЪЩА...Според него, тя често не записи от самите работ
ници, а от много обстоятелства и страната. Изход 
от сегашното положение, и което едвам се жи- 
пуркп”, той вижда в собственическата трансфор
мация. ”Ако не се извърши приватизацията, ще 
работим от днес за утре, по-добре казано, ще пре- 

Разбира се, приватизацията трябва да 
стане под контрол, за да не се разпилее обще
ственото имущество. Следователно, след това ще 
се организира истински пазар и трудова борса, на 
които успешните ще бъдат още по-успешни, а 
безсилните ще пропаднат. Нашето предприятие 
строи бързо и в сравнение с други фирми срав
нително евтино и твърде качествено, 
шанс да станс далеч по-рентабилно”, подчертава 
Богданоппч и допълва, че поисчето работници са 
млади и е добра квалификация. Сега тук работят 
десетина строителни инжинери и още толкова 
техници.

Богданович съобщава още две новини, които 
имат значение за фирмата: едната е, че в Сур- 
дулица имат две малки фабрики за производство 
на бетон, кои то имат принос за бързото строител
ство в Сурдулица и околностите, а втората, която 
им създава проблеми е тази, че голяма част от 
механизацията е стара, амор тизирана и дефектна. 
Той казва, че занапред ще насочат усилията си за 
решаването на този проблем.

Работниците от строителното предприятие 
"Зидар” в Сурдулица започнаха успешно тазго
дишния строителен сезон. За разлика от послед
ните няколко години, когато строителната дей
ност почти беше спряла, сега те имат достатъчно 
работа.

Директорът на предприятието Момчило Бог- 
данович изтъкна, че сурдулишкиге строители 
строят бързо и качествено и затова винаги могат 
да си подсигуря т работа.

”Имаме работа за всичките 250 работника на 
предприятието. В Сурдулица приключваме ре
монта на сградата на техническото училище, 
започнахме да строим нова поща, а в ход е и доиз
граждането на сградата на отделението па въ
трешните работи. Наскоро ще започнем да стро
им фабрика за вода в Топли дол, чийто инвеститор 
е "Симпо” от Враня”, казва директорът и подчер
тава, че сурдулншките строители трябва да пок
рият обекта в срок от три месеца след започването 
му. Останалите довършителни работи са грижа на 
работниците от "Бинашка Морава” от Гнилане. 
Богданович казва, че фабриката е "значително 
капиталовложение за целия край" и ще бъде го
това за 15 месеца.

Работниците на сурдулншкия "Зидар” имат 
работа и в Русия. През последните няколко години 
30-тина души се сменят на обектите там.

"Работа има достатъчно, но каква ще бъде 
печалбата, не е известно", изтъква Богданович.

гинекология. От 1966 годинаВ Димитровград имаше
празници - първо Вс- е специалист по акушерство 

Първи май. и гинекология в Нови Сад. 32 
години е помагал па млади

много
ликден, а после 
Имаше и свадби, и голяма 
глъчка, и гъмжило на пазара майки и поемал в ръцете си 
в петък. Времето не беше рожбите им. Не знае точно 

колко. Само казва, че с гол-

живяваме.

много топло, нямаше ги и 
ароматните цветя - пролетта 
закъсня.

яма отзивчивост помага не
само като акушер, а и като 
хирург гинеколог. Ето, и се
га где бърза - веднага, на, 5

така чс има През всичките дни на 
празниците исках да видя сд-

наЙ-добри уче- май, има но график няколко 
, операции, които чакат него- 

го срещ- вата сигурна ръка. Винаги е
ин от моите
ници, за когото узнах, че е в 
града. След като не 
нах никъде и след като се бил уверен в себе си, сигурен 
усъмних, чс и да го срещна, в знанията си, духовно урав

новесен. Непрекъснато е ра-ияма да го позная, пито пък 
той ще ме познае, настойчи- ботил върху спсциализация- 
во го потърсих. та си и се е усъвършенствал.

След цели 44 години се Доволен е от себе си, от 
видяхме отново. своята работа, от името, кое-

Това е д-р Смиро Д. То- то си е създал. Особена бла- 
доров - от Радейна е, дълго годарност изказва към чичо 
време живее в Войводина, в си Йордан Тодоров, защото 
Нови Сад, и е акушср-гинск- през цялото време, докато е 
олог, иримариус-съветник в учил в гимназията, е живял 
Новосадската клиника по ги- при него. След това споме- 
некология и акушерство при нава и д-р Милорад Ковачев, 
Медицинския факултет. Пи-

в. в.

БОСИЛЕГРАД

ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА 

ПРОИЗВЕДСТВЕН ЦЕХ там го колко години е лекар, 
при кого идва в нашия край, 
иска ли да се върне на бащи
ното огнище, когато стане 
пенсионер. Той ми отговаря 
самоуверено - силен и убе
дителен, какъвто беше и ня
кога като ученик в цари- 
бродската гимназия.

В Радейна е най-малкият 
му брат Цветан, който е 
останал в бащината си къща. 
а другите трима братя са в 
Македония. Като ученик в 
гимназията Спиро е живял 
при "старитатко” си Йордан 
Димитров, който бил лекар. 
Къщата е край ж.п. - лини
ята. до средната рампа. С 
чувство на явна признател
ност и почитание говори за 
отношението и настойничес-

Нван Джорджевич от Враня поде инициатива да отркне в Босилеград цех за производство на предни 
стъкла за всички видове моторни превозни средства, в който биха получили работа около 100 души

За целта е планирано да бъде преустроен един 
от складовете на общественото предприятие 
“Слога”. За сметка на тази отстъпка, тридесетина 
работника от “Слога” би трябвало да бъдат при
ети на постоянна работа във фабриката.

Средствата за оборудване би трябвало да се 
осигурят от Републиканския развоен фонд (400 
000 динара) и От Републиканската борса по труда 
- по 4 600 динара за всеки безработен, който бъде 
приет на постоянна работа. В осигуряването на 
валутните средства трябва да участват и заинтер
есуваните работници с дялов капитал от 1750 до 
3000 германски марки, които в срок от две години 
ще бъдат върнати.

Политическата структура на Боснлеградска 
община, след задълбочена преценка на всички об
стоятелства, даде пълна подкрепа на инициати
вата на Джорджевич и от своя страна се съгласи 
да ускори подготовката. Очаква се да бъде об
народван конкурс и условия за приемане на работ
ници.

Става дума за производствен цех с начално 
производство от около 20 хиляди бройки стъкла 
за всички видове превозни средства. Като се има 
предвид, че става въпрос за дефицитна за нашата 
страна продукция, пласментът би трябало да бъде 
добър. Според думите на Джорджевич, полови
ната от произведените изделия ще се продава на 
чуждестрания пазар, с което биха*се осигурали 
валутни средства за възпроизводствени матери
али, а другата половина - на домашния пазар.

Инвестициите възлизат на 3,5 милиона динара, 
в които са включени и 350 000 германски марки за 
съвременно вносно оборудване. Според Джор
джевич, ако няма проблеми, пробното производ
ство в малката фабрика ще започне към края на 
настоящата година.

В началото в цеха би трябвало да работят 100 
работника, които ще могат да зароботват средно 
до 1500 динара. Според производствените изиск
вания повечето от работниците трябва да бъдат 
машинни техници и техници по химия - разбира се, 
като не се изключват и други професии.

д-р Спиро Д. Тодоров

роден през 1913 година, кой
то все още живее и работи в 
Нови Сад, и който му е бил 
пример и идеал какъв трябва 
да бъде истинският лекар. 
Спиро обича своя роден край 
- в Димитровград си е пос
троил къща в квартала Са
телит. Като пенсионер си
гурно ще дойде тук. Има съ-

твото на този свой "стари- 
тако”. Но и Спиро е изпъл
нил своите задължения на 
ученик блестящо-завършил 
е като първенец, със силна 
логическа и математическа 
мисъл. На Видовден е под
несъл дипломата си на зре
лостник и е изразил желание 
да продължи учението си в 
областта на техниката или 
математиката. Като ученик 
на Цветан Васев, той му е по
ставял въпроси, надминава
щи материала, предвиден по 
математика за учениците и е 
подготвял изоставащите си 
съученици. Но се случило 
така, че през тази видовден- 
ска вечер дошъл на гости 
един роднина, д-р Еленко 
Еленков - млад лекар от рода 
на баща му - и го насочил към 
медицината с думите: "На
шият род е голям, ще ни 
трябват лекари”. Спиро го 
послушал. Завършил меди
цина за шест години и три 
месеца, в първия тур необ
ходими лекарски кадри за 
цялата ни страна.

От 1959 година, в продъл
жение на три години, е бил Подарявам му книгата 
лекар в Обща болница, но, "Сто години Царибродска 
най-много се интересувал от гимназия”, а той обещава да 
родилното отделение. Така и ми изпрати една своя снимка.

Лилия Нейкова

М. Я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Не се ползват условията за 

производство на здрава храна
пруга и трима синове от два 
брака.

Накрая ми доверява, че е
много доволен, когато хора 
от нашия край се обърнат за 
съвет към него. В Нови Сад 
има много босилеградчани и 
димитровградчани. Знаят се, 
другаруват, уважават се. Ка
то чуе, че идващите за съвет 
хора са даже от Нишкия 
край, той ги смята за "свои” 
и се старае да им помогне, 
защото те идват със сериоз
ни здравословни проблеми. 
И той успешно ги решава.

Ще се върне при корени
те си, където е бащиното му 
огнище. Или - както добре го 
е написал Димчо Дебелянов:

С девствената си природа 
Боснлеградска община е своео
бразен резерат за производство 
на екологично чиста храна. Ос
вен това, съществуват и особено 
изгодни условия за отглеждане
то на пчели, зайци и риба.

* Пчеларството в Босилегра- 
дско има дългогодишна тради
ция. В миналото хората използ
вали само плетени "кошници”, в 
които пчелите давали малко 
мед. Според сведения отпреди 
сто години в тоя край е имало 
1445 кошера, но всички били 
”връшкари”. С помощта на нау
ката днес много хора станаха ис
тински пчелари. Мнозина имат 
по петдесетина, а някои дори и 
по сто кошера. Продажбата на 
мед им осигруява значителни 
приходи.

* Босилеградският край е из
вестен и със своята вкусна речна 
риба. В миналото хората я хва
щали с ръце - толкова много е 
имало някога! В реките на об
щината, на разстояние от около 
150 км, има различни видове

риба. В бистрите и чисти води 
има най-много пъстърва, клен и 
терзика. В Лисинското езеро 
има калифорнийска пъстърва. 
Рибовъдството в общината оба
че все още не се е превърнало в 
по-значителен източник на до
ходи, понеже липсва организа
ция. Освен в Лисинското езеро, 
където няколко души отглеждат 
риба, останалите потенциални 
възможности не се използват. 
Рибният фонд вместо да се уве
личава - намалява. Унищожават 
го бракониери, които използват 
непозволени средства за избива
не на рибата.

* Съществуват добри ус
ловия и за отглеждане на зайци. 
Повечето от хората, занимава
щи се с тази дейност, са люби
тели и отглеждат малко зайци. 
Раде Станоев от с. Райчиловци е 
сред онези, които дълги години 
отглеждат такива домашни жи
вотни. Преди няколко години е 
имал около 60, сега отглежда 25 
заека. "Отглеждането на зайци е 
приятно занимание. Разбира се,

това е и доходна дейност. Освен 
продажбата на първокачестве- 
но месо (добре хранен едного
дишен заек може да достигне до 
7 кг), може да се използва и 
кожата, а тя е първокачествена. 
За съжаление, тази дейност в об
щината не е организирана” - каз
ва Станоев.

Независимо от това, че в об
щината съществуват всички не
обходими предпоставки за от
глеждането на пчели, зайци и ри
ба, засега те не се използват пъл
ноценно.

"Да се завърнеш в бащината 
къща,
когато вечерта смирено гасне 
и тихи Пазви шиха нощ 
разгръща... ”

специализирал акушерство и
С. Евтимов

О 6 ЮНИ 1997 г.
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МАТЕМАТИКАТА 
ОСМИСЛЯ МОИТЕ ДНИ ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (2)

КАКВО ЩЕ СЛЕДВАШ?
31 май 1947 год. (събота)

След часовете (последни за нас, 
осмокласниците) имахме засе
дание на СКОК). Присъстваше и 
Божо Асенов от околийския 
комитет. Стана дума за кадрите, 
които са нужни на държавата и 
според това и ние да се насочим 
към определени специалности - 
преди всичко техника и хумани
тарни науки. Аз се записах за 
второто. Повечето абитуриенти 
бяха за точните науки. Стана ду
ма и за тези, които ще следват в 
София, защото имат там родн
ини, а също така е близо и могат 
да си идват вкъщи всяка седми
ца. Ония, които следват в Бел
град, сигурно ще получат мате
риална помощ - нарекоха я “стипендия”.

Вечерта посрещнахме на гарата бригадирите 
от първата смяна на младежката железопътна 
линия Шамац-Сараево. Там беше и ученическата 
музика, както и родителите и приятелите на бри
гадирите от първа чета. Посрещането мина тро
гателно... В центъра на града, пред магазин “Об
нова”, бригадирите бяха приветствувани от Божо, 
който особено похвално се изказа за бригадирите- 
ударници.
В СОФИЯ: СТАЛИН-ТИТО-ДИМИТРОВ

2 юни 1947 год.(понедслник)... Около 300 души 
ученици се събрахме на гарата, за да участваме в 
Ботевите тържества в София. Разбира се, никъде 
без ученическата музика. Пътувахме с говежди 
вагони и към четири и половина бяхме на со
фийската гара. Оттам - построени както подобава 
и начело с музиката - тръгнахме по “Мария Луиза” 
към центъра...със песни и лозунги за дружба 
“между Титова Югославия и Отечественофрон
товска България”, като най-често скандирахме 
“Сталин-Тито-Димитров”!... Прие ни и председа
телят на българската младеж Живко Живков, а 
нашият Ага гръмна с един лозунг “Да живее Рато 
Дугоннч и Живко Живкович”: имаше и смях, и 
продължително “ура”... Снимаха ни често за вест
ници... После тръгнахме към площада на митинг- 
заря. Ние с Цветан едвам успяхме да напишем 
един лозунг - “Актив на народната югославска 
младеж от Цариброд”... Гражданите ни приеха с 
инетерес и “ура”. На площад “Девети семптем- 
ври” получихме хубаво място. В блъсканицата 
нашата Диди припадна - двама-трима я изнесоха 
до чешмата в близката градина...Зарята беше ин
тересна, илюминацията богата... а после с оста
налите ходихме до “Братската могила”... Спахме 
в Първа девическа гимназия - всеки получи 
одеало и възглавница... За следващия ден беше 
предвидено посещение на някои музеи...

УЧЕНИЕ МУ Е МАЙКАТА
2-5 юни 1947 год. Събираме се на групи и учим 

по цял ден. По отделни предмети се подготвяме 
взаимно: Кръсто Верзарски - по математика, Ко- 
лето Вацев - по физика и химия, аз - български и 
сръбски език... Взаимно си помагаме с тетрадки, 
учебници, помагала и, разбира се, даваме си ку
раж: много мина, мъничко остана...
КЪРКУША В РЕКАТА, СМИРНЕНСКИ 

В ГЛАВАТА
8 юни 1947 год. (неделя). Днес почти цял ден 

бях при Гочо - правим преговор по литература. 
Ние и двамата ще следваме литературата - така 
решихме: той в София, из в Белград. Покрай не

говата къща тече вадата и затуй 
той хвърля куката и вади 
къркуши, а аз край него гръмко 
чета материали от христоматии 
и други помощни учебници. Ре
цитирам стихове на Смирнен- 
ски. Минават хората покрай нас 
и ни гледат някак подозрител
но...

В днешното предаване "Вси
чките лица на Ниш”, драги зри
тели, ще ви представим нашия 
съгражданин Раде Станойевич, 
ученик от II клас в нишката гим
назия Светозар Маркович”. 
Малко сме

През юли вне ще бъдете в Мардер 
Плата.

- Пътуваме за Мардер Плата, 
която се намира в Аржентина, на 
Атлантическото крайбрежие, 
заедно с двама професори, ко
ито, освен че ни предвождат, са 
и наши преводачи.

* Това е всъщност Световна 
олимпиада.

- Да, да. Всички получаваме 
задачите, преведени на сръбски 
език, решаваме ги на същия, а 
преводачите ги превеждат на ан
глийски език.

* Сигурно желаете нов успех, 
въпреки че вече имате доста та
кива, и внимателно се подготвяте 
за следващия...

- Без работа нищо не става. 
Работата - като работа през ця
лата година - винаги донася ус
пех.

говорили за младите 
ни таланти, но ето възможност 
да си поправим грешката.

* Миналата нощ се върнахте от 
Суботица...

- В Суботица се състоя Ре
публиканско състезание по физ
ика. Не е възможно някой да бъ
де еднакво успешен и силен 
всички предмети. И самото кла
сиране за това състезание е ус
пех, доволен съм. Ако не се спе
чели награда, това не е и

После у тях чистихме и пър
жихме къркушите.

Вечерта на движение. В дво
ра на хотел “Обнова” имаше 
кермес...

„НЕКА БУДЕ БОРБА 
НЕПРЕСТАНА”

- НЕГОШ
по

М.Младенов: "Автопортрет"
11 юни 1947 год. (сряда) Още в 
шест и половина ние, абитурен- 

тите, бяхме в двора на старото училище... Мъл
чаливи. Днес започва матурата. После ни съоб
щиха, че изпитът по сръбски ще се проведе в 
сръбското училище.

Влизаме в стаята. Влиза и комисията. Всеки 
кандидат седи на отделен чин. Директорът Йор- 
данович ни каза няколко ободрителни думи и ни 
пожела успех. След това Герго Алексов ни про
чете темата - ”Треба служит чести и имену, нека 
буде борба непрестана” - Негош...

После пълна тишина и скърцане на пера.

пора
жение.

* Обаче на съюзното състе
зание по математика постигнахте 
особено добри резултати...

- Да. Това съревнование за 
първи път се състоя в Ниш и в 
него участваха ученици от всич
ки средни училища в Югославия. 

* И Раде беше най-успсш-

* Кога открихте в себе си та
ланта на математик и кой най-мпо- 
го допринесе за това?

- В пети клас бях добре, даже 
отлично класиран. Тогава само с 
талант можеше да се направи 
нещо. По-късно разбрах, че без 
работа нищо не става. В седми 
клас спечелих първите си на
гради по математика - II на Ре
публиканското и III на Съюзно
то. Същото се повтори и в VIII 
клас, даже и по физика и инфор
матика.

пият...
- В конкуренцията от втори 

клас спечелих първо място и 
първа награда, което е голям ус
пех за нашия град, гимназията и 
за мен.

ПИСМЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК

14 юни 1945 год. (четвъртък) Пак същата про
цедура. Този път темата прочете учителката Ма
рия Гецева - “Социалното положение на българ
ския народ, отразено в поезията”...

Този път бях по-спокоен: знаех материала, а и 
бях си пригитвал някои фрази, които вмъкнах , 
като: “когато капитализамът започна своята мар- 
шировка из България, под краката му рухваха 
сламените къщурки на бедния селянин....” За Ва
зов написах: “Въпреки, че се намираше в своята 
уютна еснафска черупка, той успя да погледне и 
вън от нея, да долови гласовете на бедните селяни 
и да възкликне “Елате ни вижте!” и пр.

След обед - пак край Нишава и пак решаване 
на задачи по математика.

ПРЕВОД ОТ РУСКИ НА БЪЛГАРСКИ
15 юни 1947 год (петък). Днес мина изпитът по 

руски език. Трябваше да се преведе една част от 
разказа “Данко” от Максим Горки.

Имаше трудности - аз бях без речник, а Ники- 
фор не позволяваше да взема речник от съседния 
чин. Но самият той даваше основното значение на 
дадена дума...Направих някак превода, макар че 
имаше трудни, художествено интонирани изрече
ния...

* Тази победа се предхождаше 
и от други.

- На Републиканското състе
зание по математика, което се 
състоя в Белград, спечелих пър
во място, бях пръв, но поради 
липсата на максимален брой 
точки получих втора награда. 
Това ме стимулира и ми даде са
моувереност да продължа ната
тък малко по-разтоварен.

* Как един шестнадесетгоди
шен младеж преживява един та
къв брилиянтен успех?

- Славата не е като при спор
тистите, музикантите...

* Няма такава цена като при 
тях. А за вас?

- За мен този успех означава 
изключително много и се над
явам, че няма да бъде последен - 
тепърва ще се доказвам.

* Победите не главозамайват 
ли, Раде да не се възгордее?

- Почувствал съм аз какво 
значи и лошо класиране, но от 
него извлякох само поуки, беше 
ми от голяма полза.

* Благодарение на победата на 
Съюзното състезание бяхте и на 
Балсканското и донесохте бронзов

Раде Станойевич

* Да кажем и колко Ви помагат 
родителите. Макар че са висши
сти, за тях математиката, за която 
става дума, не е била достъпна?

- Математиката изисква пос
тоянна и сериозна работа, не
прекъснато занимаване с нея, 
понеже след няколко години са
мо бързо се забравя. Родителите 
не ми помагат в смисъл да ра
ботят с мен, но ми помагат с то
ва, че са край мен, че са с мен, че 
ме поддържат. И не само те, тук 
са и роднините ми, и колктивът 
от училището, и бих използвал 
момента да поздравя всички, 
както и директора, и моята па
ралелка 11/8.

* Дали Раде е особеияк, 
затворен в някакъв свой различен

или е обикнопен,

АХ, ТАЗИ МАТЕМАТИКА!
16 юни 1947 год (събота). Дойде и този ден, от 

който най-много се страхувах, защото всичко 
можеше да се случи... решавахме много задачи, но 
задачите по математика нямат край...

Балевски ни продиктува и написа на дъската 
задачите...

После тишина, въздишки, скърцане на пера, 
падане на пергели, линии, триъгълници. Говорене 
с очи и мимика с най-близките съученици от

медал.
- По-точно, състоя се квали- 

малкафикационно състезание, 
олимпиада, на която успях да 
вляза в съюзния шесто членен 
екип. Но съм щастлив, че бях 
сред участниците, още повече, 
че успях да постигна това като 
второкласник. Досега от Ниш се 
успели само четирима 
въртокласници.

* В конкуренция до 19-годиш- 
на възраст успехът ви буди удив
ление. И така - отидохте в Гърция 
и донесохте толкова хубаво приз
нание.

съседните чинове...
За две задачи бях сигурен, за третата...не знаех 

дали съм направил нещо...
- Следва •- и то чет-

НА ДВУДНЕВНИЯ СЕМИНАР ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА НА ВЛАСИНА

Участваха и босилеградчани
МЕТОДИ ЧИПЕВ: “От всички гледни точки 

семинарът бе добре организиран. Особено съм 
дволен от подбора на темите, а тук ще посоча само 
някои от тях: “Към нови програми на физическата 
култура в училищата”, “Планиране, програмира
не, реализация и контрол в обучението по физи
ческа култура в основните и средни училища”, 
“Гимнастическите упражнения във функция на 
подготовката за час по физическа култура”, “Ор- 

работа на спортните секции”, “Уче
нически спортни състезания под название “Спор- 
гус” и други.

Общо взето семинарът бс твърде съдържа
телен и изключително полезен. Придобихме зна
ния, с помощта на които ще усъвършенстваме 
процеса на обучението”.

Организатор на семинара бс просветното мин
истерство на Република Сърбия.

свят на числа,
както и всички младежи в този 
град?

- Мисля, или поне сс надявам, 
че не съм затворен или недру
желюбен. Особено съм комуни
кативен, не правя никакви раз
лики между хората - дали са ня
кой или нещо - а колко са добри.

* С какво се занимавате през 
свободното си време?

- Обичам спорта, музиката. 
Отивам с моите другари да играя 
баскетбол, волейбол, а като по-

футбол. Не

- Балканската олимпиада се 
състоя в малкия гръцки град 
Каламбака в Тесалия и беше ор
ганизирана от Министерството 
за наука и спорт. Мястото е мал
ко, но туристическо и ни беше 
много хубаво. Ние заехме 
върто място след България, Ру- 

Гърция. България и Ру
мъния са винаги сред първите 
пет страни в света и трудно ще ги 
стигнем с такава работа.

* Успехът ви от 1 ърция носи 
радост, но и

/вРПРЖКА- Този аьт а рубриката "Млади таланти" йублику- 

и СШоян СШанойевич оШ Лес кован.)

За преподавателите по физическа култура в 
основните и средните училища от Пчински и Яб- 

окръг през миналата седмица на Власииа 
сс проведе двудневен семинар. От Босилеград уч
астваха преподавателите по физическо пъзпита- 

Методи Чипев и Ванче Николаев от Основ
ното училище и Марика Стойкова от Гимназията.

С какви впечатления се завърнахте от този 
семинар? - попитахме Ванче Николаев и Методи 
Чипев.

лански

ние
чет-

МЪНИЯ И съм ганизиранеималък играех и 
аз само математик, полудял по 
математика тип - обичам и други 
дреболии.

ВАНЧЕ НИКОЛАЕВ: “ Завърнах се от семи
нара с чудесни впечатления, най-вече заради 
совото участие на учителите. Темите бяха разноо
бразни и интересни и имаше какво да се научи. 
Мисля, че ще можем да приложим в обучението с 
децата това, което чухме и видяхме. Лектори на 
семинара бяха уважавани професори по физичес
ка култура от Новоселския и Нишкия универси- 

Договорихме сс занапред семинарът да бъде 
традиционен и по-масов”.

ма-

нови задължения.

виме СЪС
м. я.тет.
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ПРЕМИЕРА НА ТЕАТЪРА "ХРИСТО БОТЕВ" ОТ ДИМИТРОВГРАД В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

” ВЕСЕЛ УИКЕНД” Многобройни
археологически

находки
(КОМЕДИЯ НЛ СИТУАЦИИТЕ ОТ КЛАУС ВИНТЕР)

Постановки н вратаашш на Карал Ангелов оШ /р. Нелеко Търново, НълЩ 
В ролите: Олгнна Антова, .Парил Панайотова, Весна Николова, Терена Дерманова, Алексанрър Влени I , 
Слоборан Алекат, Делча Гогов н Милан Давирович

ши.

13 мъжкия дял Делча Гигов покача,чс Под покровителството на Сръбска
та академия на науките и ижусвата и 
Археологическия институт от Белград, 
в ход е итготвяванего на археологи
ческа карта на Сърбия. В тачи акция се 

димитровградската библио
тека, по-точно музейната сбирка при 
това културно учреждение.

Археоложката Весна Николова, за
веждаща музейната сбирка, археоло- 

м-р Предраг Пеич от музея “По- 
нишавие” в Пирот и архитектката Гор- 
дана Ванчева от Димитровград от 15до 
21 май т. г. проведоха на територията иа 
Димитровградска община археологи
ческа обиколка и регистрираха най- 
важните находки от праисторическата 
и античната епоха, както и от ранния

Й11Ш ШР1 шщр
немския писател-драматург Клаус Внн- И така - вместо "празен апартамент , високия градус на с№иуо

изведнъж той се напълни с хобистите , ликата, докаю Слободан Алекси \ ( 
Още в началото трябва да кажем, че с приятелката, с млади те любовници, а, тащсс за професионалист, п, ^аго 

режисьорът Кирил Ангелов от велико- за да доведе ситуацията до връхна точка, то играе и в пиротския нрофссионале» 
търновския музикално-сценичен театър се намесва и съседката (Ол. Антова), от- театър), изпълни ролята си про 1 с 
"Константин Кнсимов” е направил адап- крито сз.мпяваща се, че се касае за тайни ално. Младият Милан Давидович има м

ложби, които красноречиво потвърди с 
изпълнението на ролята си във Весел

включи и

тор. чсс-

гът

тация на тази почти едноактовка, като любовни срещи и измяна на съпрузите, 
подменя имената на героите със сръбски След редица комични положения и 
имена, а действието пренася в нашата реплики (публиката на два пъти ръко- уикенд . 
среда (Смедерево - Върнячка баня, ве- пляска на открита сцена), развръзката е Общото впеча тление е, че комедия га 
роятно и столицата), разчитайки по тоя в двоен брак: младите (Т. Дерманова и М. предизвика ин терес сред публика? а, коя- 
начин още повече да я доближи до пуб- Давидович), както и застарялата мома и то накрая остана доволна от видяното, 
ликата. До каква степен тази "адапта- старият ерген (Л. Панайотова и Ал. Зла- 3 съжаление, и този път трябва да 
ция” е успешна - не можем да преценим, таиов) обявяват годеж, а сз.седка та (Ол. отбележим, че комедията отново (както 
понеже не разпологаме шгго с немския Антова) в чес т на това предлага приг- иантидрамата В откри то море ) бе пре

ведена от бз.лгарски превод (този път

византийски период, турския период и 
векове. Николова, Пеич исредните

Ранчсва забелязаха археологически на- 
в околността на селата: Бачево,оригинал, нито с българския му превод, отвено от самата нея пи тие, кое то всич-

Все пак в общи черти може да се ка- кн единодушно наричат "Весел уикенд", преводач'з.т остана неизвестен), което ни 
же, че комедията бе изиграна доста ус
пешно, благодарение на полупрофесио- театъра се изяви по-добре, играта им бе дската театрална публика може рацио
налния състав на димитровградски!^ ар- непринудена, изцяло бяха "влезли" в стойно да следи пиесите и на двата езика, 
тнети (като изключим Тереза Дерма- ролите си. Особено Олгица Антова, коя- инасрз.бски, и на български. Освен това 
нова и Милан Давидович, които са от то показа, че в театъра за нея няма тайни сме уверени, че българският превод е 
най-младото попз>лнение на театъра и и ролята й на съседка-одумница напълно направен от професионален преводач, 
без богат театрален опит). й бе "прилегнала”. Не по-слаба беше докато някои реплики на ср ьбски език

Действието се развива през един уи- играта и на Лидия Панайотова, чийто подсказват, че преводът е непрофесион- 
кенд, който тримата мъже (Ал. Злата- театрален талант наистина е разкошен, ален. 
нов, Д. Гигов и С. Алекснч) желаят да така че може да й се доверят най-раз- 
нзползват за пълна изява в готварството лични роли. С голям ентусиазъм и твър- последък на димитровградската публика

се поднасят кз>си пиески, които може би

ходки
Поганово, Горна Невля, Горно Гради- 
ньс, Лукавица и Желюша. Твърде 
тересни находки те регистрираха и в 
околността на Димитровград, както и в 
самия град, а след това и в Петърлаш- 
ката пещера и в местността Комие. 

Освен че са констатирали къде се

Този нз.т женският дял от състава па се с трува излишно, понеже димитровгра- ии-

намират находките, членовете на мал
ката изследователска експедиция са об
ходили и десетина заветни кръстове 
(оброци), намиращи се в околността на 
споменатите села. Според думите на 
Николова, изследванията би трябвало 
да продължат до към края на есента.

Б. д.

Прави впечатление също така, че на-

(необикновен хоби за мъже), докато си- де сполучливо изпз.лни ролята си Весна 
нът на единия (М. Давидович) насрочва Николова, а от младата актриса Тереза е продиктувано от темпа на времето, 
любовна среща с избраницата си, а съ- Дерманова тепърва трябва да се очакват 
пругата (В. Николова) предоставя "праз- успешни изпълнения. Ст. н.

ТЯ ПОД СИНЬОТО НЕБЕ
е понеже е подсигурило работа за много 

хора от този град. Но и тук, поради из
вестните причини, днес състоянието не е 
както преди няколко години.

Отиваме в залата, където по традиция 
се събират работници, на които четем 
своите поетически творби. Те ни слушат 
внимателно. Чувствувам, че сме напра
вили някакъв мост на взаимно разбира
телство. Хубавото поетично слово нахлу
ва в сърцата им и ги облагородява. Това 
забелязвам и на озарените им лица, това 
чувство се усеща и в цялата зала.

Нашият следващ събеседник е Вла
димир Младенович, психолог по профе
сия, директор на Геронтоложкия център, 
който обширно ни осведомява за жите
лите на това ведомство, за богатата биб-

ърцето ми се изпз>лни с радост, когато 
получих покана от Дома на културата 
"Жика Илич-Жути” от Лесковац да 
участвам на традиционните XXII срещи 
на жени-творци от Югославия, под наз
вание "Тя под синьото небе", състояли се 
на 27 май т. г. Години наред следя тази 
културна манифестация и ето сега имам 
възможност и аз да взема участие в нея, 
заедно с още десет поетеси от Белград, 
Нови Сад, Г. Милановац, Ниш, Прищина, 
Котор, Лесковац и Власотинце.

Хубав майски ден. Пристигам в Леск
овац. Широкият "Булевард на освобож
дението” е измит и чист. Пречупените 
слънчеви лъчи игриво осветяват витри
ните на магазините, кафенетата, слад
карниците. Тук е импозантна стара сгра
да с високо издигнати кубета и архитек
тура, отличаваща 
тройки в улицата. Това е Домът на култу
рата. Пред сградата имаше бяло табло, на 
което с големи червени букви бяха изпи
сани имената на участничките в Срещата.

Вратата на канцеларията на дирек
торката Олгица Петрович е отворена - 
нали очаква гостенките! Тя ме посрещна 
със сърдечна усмивка и любезно и отзив
чиво ми дава подробни информации за 
всичко във връзка със Срещата. После 
ме водят в луксозния хотел "Белград”, 
където си почивам и се приготвям за Лит
ературна вечер.

Първата ни среща с ученици-литера- 
турни творци от основните училища е 
насрочена за 18 часа. На тях четем своите 
творби. Те ни задават въпроси във връз
ка с нашето творчество, след това четат 
свои стихотворения. Децата обичат да се 
срещат с поетеси, да узнаят как и кога са 
започнали да творят. На лицата им виж
дам пълно доверие и одушевление. За 
спомен се фотографираме.

Официалната Литературна вечер е 
насрочена за 20 часа. Камерната зала е 
изпълнена със зрители. Всичко е подре
дено както трябва. Водещата обявява 
имената на поетесите: Любица Милетич 
и Лиляна Дугалич от Белград, Милеса 
Илич от Г. Милановац, Вукица Иванова- 
Стоименова и Иванка Косанич от Ниш, 
Мария Стоянович от Власотинце, Мира 
Коцич и Милена Стоянович от Лесковац.

лиотека, която те ползват, за грижите, 
които полагат лекарите и другия меди-се от останалите лос-
цински персонал за тяхното здравеопаз
ване и т. н. Разглеждаме библиотеката, 
стаите и фризьорския салон.

Сбогуваме се, доволни от срещата и 
бързо се качваме в колата, понеже дъж
дът започва да вали все по-силно.

Ето ни във фабриката за лекарства 
"Здравлъе". Посреща ни Гмитар Обра-

От срещата на жени - творци от Югославия

Милица Мичич-Димовска от Нови Сад. професор по литература и проявява гол- 
Десанка Матиевич от Котор и Милица ямо разбиране към художественото сло- 
Лилич от Прищина поради разбираеми во. Той ни осведомява за лошото финан- Дович> академичен художник, шеф на ди

зайна във фабриката. Той ни води в прек-причини не са могли да дойдат, но са из- сово състояние - поради вече известни 
пратили телграма с много привети и по- причини, но въпреки всичко обещава, че расна зала със скъпи мебели, кожени фо- 
желания за успешна работа. В програ- традиционната Среща на жени-творци от тьойли,с много картини и цветя. Гледаме 
мата участват и проф. Ана Попович - на Югославия няма да се прекъсне. Четем по Филм за производствения процес във фа- 
пиано, проф. Биляна Милкович - на фле- едно стихотворение и по такъв начин до- б ри ката. Но освен производство на ле- 
йта и Мая Младенович - артистка от Лес- принасяме поезията да доминира. Тя, ма- карства, тук се изработват и апарати за 
ковац. Художничката Лиляна Цветкович кар че не е в състояние да измени поло- диализа, козметични препарати, както и 

средства за хигиена. Тук се произвеждате украсила със своите картини стените на жението и кризата, в която се намира 
залата. цялата страна, все пак може да направи и сушени плодове и зеленчуци.

Водещата ни задава въпроси да разка- живота по-хубав и по-приемлив. След по- Гмитар Обрадович, като човек на из-
жем нещо за творчеството си, кога сме ловинчасов разговор получаваме като куството, по един фин, одухотворен 
публикували своите произведения, какви подаръци книги от лесковски писатели. начин ни осведомява подробно за рабо- 
награди сме получавали, с какво се зани- Дотук времето беше хубаво и топло. тата в тази промишленост. След това 
маваме в момента и пр. След това четем Изведнъж небето се навъси, покрито с любезните домакини ни канят на обед в 
своите творби. Бурни аплодисменти се черни облаци. Започна да вали дъжд. Ид- 
разнасят в залата. Телевизионни камери ва комби и ни закарва в "Летекс”.

Срещаме се с директора г-н Славо- _
На другия ден имаме предвидени по люб Цветкович, който ни осведомява за тръгването на автобуса. Взимаме си с ю-

гом и бързо се качваме в комбито, което 
ни закарва до автогарата. Нашите прия-

техния ресторант.
Времето лети и ний трябва да тръг

ваме, понеже остават още 15 мин. доснимат.

програма различни посещения. развитието на фабриката от нейното ос-
Най-напред имаме прием при предсе- новаване през 1884 г. до днес. В течение 

дателя на Общинската скупщина г-н Ни- на изминалия период "Летекс” се е пре- тели У домакини от Дома на културата ни 
кола Йованович. Започва непосредствен върнал в успешно текстилно предприя- пожелават добър път и ни канят отново 
разговор, понеже и той по професия е тие и представлява синоним за Лесковац, Да се сРе1Днем- Вукица Иванова-Стомменова
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ДВОЕН ЮБИЛЕЙ Е ДА СИ ПРИПОМНИМ '

ПРЕЗ 1925 ГОДИНА ЦАРИБРОДСКИТЕ 
МЛАДЕЖШ ИЗНАСЯХА ОРЪЖИЕ ОТ 

КАЗАРМИТЕ
Сега имаме възможност да напишем няколко изречения за една смела акция на иарнброд- 

скшие младежи крез 1925 година. Добре организирани и Под Помогнати ош офицера 
Милойкович и войника ош Ниш Младен Джорджевич, ше изнасяха оръжие и муниции ош 

българските емигранти. Боеприпасите ше Пренасяха През деня,казармите за нуждите на 
скрити в музикалните инструменти на иарибродския оркестър.

в акцията за изнасяне ни боеПриГшси участваха Мария Христова, Кольо Грънчаров, Кирчо 
Трайков, Бора Ингелиз, Александър Тошев-Тарашанцин, Жорж Гайдаров, Хрисшифор Тенев, 
Костадин ГЪиев и още двама, останали неизвестни за нас.

Да се изнася оръжие от казарма - и то през 1925 щането си отидох при Гайдаров да му разкажа 
година - по-времето, когато разузнавателната слу- какво съм видял в Михайловград, като се над- 
жба на армията зорко наблюдаваше движението явах, ме той ще ми разкрие нещо повече за 

границата и в Цариброд, където пребиваваха работата на младежите в Цариброд. През ця- 
български емигранти след Септемврийското въс- лото време, докато аз говорех, Гайдаров не 
тание, действително беше подвиг. Дори и днес за повдигна глава. Беше се загледал в един ча- 
много хора това твърдение е невероятно. Затова совник и кратко ми каза: - Това беше само 
е нужно да разкажа как узнах за тази акция на едно младежко увлечение... 
царибродските младежи. Случаят най-добре го
вори колко много неща от нашето минало са ос- че ще ми разкаже нещо, но той така и не 
танали неизяснени само заради това, че границата пожела да стори това. 
раздели участниците в тези събития, а много от 
тях до края на своя живот не говореха за своята 
дейност.

по

I Много пъти сам ходил при него; очаквах

„ИНТЕРНАЦИОНАЛА” НИ БЕШЕ 
СИГНАЛ

Един ден Младен Джорджевич ми разказа 
подробности около пренасяне на оръжието. 
Той сподели, че е бил във връзка с един по- 

През петдесетте години в царибродското ос- ручик, чието име е забравил, и заедно с него 
новно училище работехме заедно с Младен Гоцев, са изнасяли боеприпасите вън от казармата. 
Често пъти го запитвах за миналото на Цариброд. Младежите очаквали Младен да им даде знак 
Знаех, че братята Гоцеви са участници в много с мелодията на “Интернационала” и тогава 
събития от миналото на града. Гоцев обаче не идвали, слагали боеприпасите в инструмен- 
обичеше да говори за това, а особено пък за своя- тите и “посред бял ден”, отивали в^ада. 
та работа. Един ден обаче, разхождайки се в Стро
шена чешма, той ми подсказа за акцията на мла- в София, той възкликна от радост. Грънчаров 
дежите. Минавайки край казармите, Гоцев каза: също бил участник в акцията. Никога не бил 

- Ето, оттук царибродски младежи са изнасяли виждал Младен Джорджевич, защото други 
в бивша Югославия оръжие и боеприпаси.

И само толкова.

МЛАДЕН ГОЦЕВ ПРЪВ МИ ПОДСКАЗА 
ЗА АКЦИЯТА1

щ
Д.Илиев в ателието

ш
Когато разказах това на Кольо Грънчаров

На 31 май тази година в дими- наистина великолепни и вдъхват 
товградската галерия бе откри- необикновена почит, 
та изложба на известния димит- Търсейки формите в творчс- 
ровградски скулптор Димитър ството си, той стига до самосто- 
Илиев. Изложбата откри дирек- ятелна фигура, която се прео- 
торката на Културния център г- бразява до чисто геометрично 
жа Зорица Милева, която при абстрактна форма. Скиците се 
това изтъкна и двойния юбилей отличават с изчистени линии, 
на художника - 30 години от пър- гъвкави и целостнп, които се ха
вата изложба в средното учили- рактеризират с едно непрекъс- 
ще и 20 години от завършване на нато движение. От единна ясна 
Художествената академия в Со- форма Илиев преминава в сти- 
фия, където, според думите на лизация и всичко се затваря в ед- 
Милева, е бил считан за един от но тихо разсъждаване. 
най-талантливите художници -

контактували с него, но ми каза, че това е 
вярно и много се зарадва, че Младен е жив и

Разговорът всъщност беше за “Червения здрав, 
джаз” в Цариброд. Той ми разказа, че между двете 
войни в града е имало оркестър и младежите от шестдесетте години не можеше да се пише. 
оркестъра са изнасяли оръжието. Дали М. Гоцев Кольо Грънчаров и още някои негови близки 
не знаеше повече за това събитие, или не искаше бяха емигрирали в България. Невъзможно 
да говори - трудно можеше да се разбере. Много беше да се пише - особено за Костадин Гоцев 
пъти след това безуспешно се опитвах да го на- и Жорж Гайдаров. Може би затова Гайдаров 
карам да продължи разказа за акцията на цари- мълчеше и не искаше нищо да ми разказва - 
бродския оркестър. От Гоцев тогава узнах само трябваше да спомене много хора, емигрирали 
това, че оръжие и боеприпаси са пренасяни бла- в България.
годарение на това, че младежите са били във връз- Цялата истина за акцията на цариброд-
ка с един войник, с когото се запознали в града. ските младежи узнах от Стефан Христов-

Гърчето, активен участник в комунистическ
ото движение между двете войни в Цариброд. 
Посетих го през 1976 година във вилата му 
край Витоша. Тогава неговата книга “Пъти- 

Десетина и повече години по-късно, когато ща извървени” още не беше излязла от печат, 
редакцията на “Братство” се премести в новите си Той ми показа ръкописа и каза, че един ек-
помещения на Кей “29 декември” Но 8, журнал- зем"™Р е ДаДен 33 четене в Центра,™™ 
истът от “Братство” Мики Нейков ми каза, че митет и след няколко години спомените му ще 
някакъв човек от съседната улица е споделил, че бъдат издадени. Стефан Христов имаше за- 
е бил войник в Цариброд ниска да разговаря с нас бележки във връзка с някои мои статии в
в редакцията. Сщ,!н ден той наистина дойд! Това ^С™°ОТн'зсящ“ з"'Л ч™ нз оръжи 
беше Младен Джорджевич. От неговия разказ ръкопис, отнасящ се за изнасянето на оръжи
разбрахме, че през 1925 година е бил войник в сто от казармите.
Цариброд Там се запознал с някои младежи и в ™стапа ™ оркестъра бяха Мария Хрн-
скоро станали добри приятели, закърмени с кому- ^ *Хов^рГйн|^
"“^““предложиха да им помогна, като из- Тошев, Костадин Гоцев. Христифор Тенев 
пасям оръжие и топа траеше «а -не но-
б ьрзо, защо го на ,л^‘1 ‘*! п жпп нжг.шч У храна по пътя край казармения район. Мария
нието ми - ни ка и Д, Д рд■ ■ и Милойкович (офицерът, който помагал да

Мики напусна разговора, казвайки след ювл, от.жнето'1 предварително се уго-че това пе може да бъде вярно и така Младен сс ,,знася оръжието; предварително се уго
остана само наш познат. Често идваше в редак
цията. Живееше па улица “Йероиимова” 23. Раз
казваше ни за своето членуване в КПЮ в II.... .
След з ова бил изключен поради някои грешки, но 
останал комунист и твърдеше за себе си, че е 
болшевик. По топа време в редакцията гостува 
Славчо Тръпски. Младен го забелязал, дойде 
и се представи па Славчо като болшевик.

Аз пе забравих разказа на Младен Гоцев и 
често пъти си мислех, може би Младей Джор- “ ‘‘
джевич е войникът, който е помагал за изнасянето Така с запнсал Стефан Христов истината
на оръжието. акцията на младежите антифашисти отЦа-По това време нашата редакция (около 1966) '
имаше връзки с редакцията на ^'с1]|е.м[!в"®вк° Младен Джорджевич, моят познат от 
слово в Михайловград (днес| он ми 0- Ниш „реди няколко години почина. Поручик

’ У ' Милойкович от Цариброд е бил прекоманди-
град и но мое желание от тамошната редакц я ми )( в Марибор -рам като комунист участв-

..... Да прегледам арх 1 I вал в някаква нова акция, но бил арестуван и

Темата беше интересна, но за това през

За Димитър Илиев, предим
но скулптор, можем да кажем, ческулптори.

Димитър Илиев е роден през подаиада под влияние на кубиз- 
1950 година в Димитровград, къ- ма, като при това отхвърля ви- 
дето е получил основното си об- зуалното отношение към пред- 
разование. Средното художест- мета и се стреми да възприеме 
вено училище е завършил в 
Ниш, скулптура е следвал в Со
фия, където завършва Художе- скулптури. По този начин, чрез 

академия през 1977 го- своите творби той изразява уни- 
дина. След завършване на обра- версално и многодимензионал- 
зованието си идва в родния си

ЕДНА СЛУЧАЙНОСТ МИ ПОМОГНА 
ДА СЕ ДОБЕРА ДО 

НОВИ ДАННИ ЗА АКЦИЯТАдруги отношения от природата, 
за да ги пресъздаде в своите

ствена

но пространство.
Скулптуръг Илиев с годиниград, къдего започва да твори и 

да участва в редица самостоятсл- вече търси нови художествени 
колектвини изложби в Ди- пространства, своя индивидуални и

парят къде ще бъде оставен сандъкът с бом
бите. И Мичето, проучила точното място, от
вежда всички там. Бомбите внимателно се 
разпределят между оркестрантите “излетни
ци” и те тръгват обратно към града. На връ
щане, минавайки покрай казармения район, 
оркестърът свири походен марш и много вой
ници застават край казармената ограда и 
слушат музиката на “излетниците”. Между 

е и дежурният офицер Мнлой-

сам

и аз имах възможност дакактог Ниш Бел- на свобода за хармонния -м игров град, Пирот, Ьел ^ миналото/гака и в настоящето,
град, Аясксииац и г. н. Сам >с пешето Така че неговите
ятелниизложбие имал вДимит- 6 Д ^отли,|аватсхубост,ко-
ровград, Пирот, Ниш и София. I ява окото на всеки по- 

Почитатслитс ни ^образи- * „а този вид изкуство,
телното изкуство в Димитров 'и б (1СПродЪЛЖи петна- 
град имаха удоволствието да ви- Изл°** 
дят скулптурите на Димитьр десс <
Илиев - никои отляти от бронз, а 
някои от гине. Скулптурите са

помогнаха
ского въстание. Един ден сред документите отк
рих някъкъв списък на младежи - антифашисти от 
Цариброд. Между тях беше и името ни Жорж 
Гайдаров. Записаните в този документ данни со
чеха, че още през 1919 година Гайдаров е бил 

Социалдемократическата партия. След завър-

осъдеи на смърт.
Нито една дума не е казал за акцията в 

Цариброд.
член Богдан НИКОЛОВ

на
Д. Димитроо
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СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА ипй-хубппите по тона време в Забърдието - също 
е направен по време на дспутатстното на Васа 
Моннскн. Седемдесет и осемгодишният Никола 
Каменов отс. Смиловци казва, че Васил Моипски 
предлагал железопътната линия да мине през Зн- 
бз.рдие го, но при гласуването, с 2 гласа повече, 
било прието предложението на царибродския де
путат, който бил от 'Гръиски Одоровци, и желе
зопътната линия минала през Цариброд.

Над селото, по протежение на подножието па 
чешми: Голяма

РАЗГОВОР С ДАРОВИТИЯ ДИМИТРОВГРАДСКИ БАС
КЕТБОЛИСТ ДАВОРИН ГЮРДЖЕВСКИмоинци

На петнадесет километра североизточно от 
Дими тровград, в района на Забърдието,се намира 
село Моинци. Свило се като малко охлювче в 
подножието на Вндлич, на 8(Х) метра надморска 
височина, то е най-малкото село в Забърдието. 
Отдалечено е само 1 км от югославско-българ
ската граница. С Димитровград е свързано с ас
фалтово шосе. В селото има около 40 къщи и 
около 40 жители живеят в него.

Според предание, разказвано от с тари те хора, 
първите къщи на селото били построени близо до 
Мъзгошкото врело. Доказателство за това са мо- 
инскнте гробища, конто се намират на Могилата 
до мъзгошкнте гробища. Като се увеличил броят 
на жителите и на къщите, станало нужно да се 
нрошири атаръг, синорът. Селото трябвало да 
бъде преселено в местността Породин, която се 
намира северозападно от врелото в Пъртопопнн- 
ци, в полето между Моинци и Смиловци. Това 
преселване обаче не е извършено, понеже някой

ОТ НЕГО СЕ СТРАХУВАТ 
ПРОТИВНИЦИТЕ,

А ТОЙ - ОТ КЪСИТЕ 
ПАНТАЛОНИ

Вндлич, се намират още четири 
чешма в местността Тонолки; Ме гуша в местност
та Райно лозйе; Чешмица в Душанов дол и Локва 
в едноименната местност. До всичките чешми во
дата е доведена чрез калени търби, но никой не 
знае къде са изворите. Старите хора предполагат, 

правени през турско време. Пара
лелно с чешмите минавал турският друм, за което 
свидетелстват и сегашните названия па ниви и 
ливади “11а друм", “Над друм". 11о този друм тур- 
ците прокарвали конни товари. Хората мислели, 
че турците са оставяли злато под коритата на 
чешмите и затова ги обръщали, но не намерили

Дсвстнадесетгодишният Даворин Гюрджевски е един от най-талаи- 
тлииитс баскетболисти в екипа иа ЬК Димитров! рад-Паиоиия- 
шпед” Със своята височина от 200 сантиметра, той е най-високият 
състезател в състава на този тим. И ис само това - Даворин е и 
най-високият човек в Димитровградска община. Повод да разго- 
парямс с него е чудесната му игра в вървите мачове от иървеи- 

Нишавско-пиротската дивизия, в която тази година се 
състезава неговият клуб.

* Даворине, ниП-паПреу ще 
ши зауам въпрос, коГшш наи-ие- 
рошТшо ши задаваш много хора.
Па кого ' 'си се метнал'' толкова 
висок?

че чешми те ся

ството на
нищо - казват старите моиичвии.

Селото е съставено от множество фамилии, 
сред които: Чапипи, Кърлвини, Чивлини, Бскни- 
пп, Лилшш, Гърци, Ланджини, Браикови, Лячко- 
ви, Ясшши, Пурчини, Дульини, Дойчини, Минчи- 
ни, Пузгьшш... От Лилшш и Пурчини някои се 
преселили в Крупъц край Пирот, където и сега 
живеят под названието “моиичапи” - казва Миле 
Станкопич от Чорин дол, кой то е от този род, яла 
отишъл зет в Чорин дол. Главен поминък иа мо- 
инчанп е скотовъдството, особено овцевъдство
то, а иоятитс са наредени по подножието на Вид- 
лич в падините п завстрнви места. В Душанов дол 
бяха поятите на Спасен Алексов, Горча Весели
нов, Миров Дснков, Браикови, Дойчини; в Петров 
дол бяха поятите иа Дульини; в Горш.и порой по
ятите на Чивлини, Пурчини, Лилини, Бскьини, 
Гърци, Лячкови, Томпнови; в Пъртопоиинско 
страньс поятите на Димини и Минчини. На Лячко- 
вите пояти има бунар с питейна водя, а в Душанов 
дол чешма и оттам се снабдявали с вода. Хората 
от селото почти през цялата година живеели по 
поятите, за което свидетелстват колибите, стаите 
с наредбите и предмети за бита: легло, огнище, 
паралия, столчета, ведра, црепньи, вършници, це
дила, кат и за мляко, цедки и др. Около поятите 
си засаждали овощни дръвчета, а близо до водата 
засявали градини, в които засаждали лук, пипер, 
домати, зеле... До някои пояти съществуват мал
ки, оградени места с дувари, където били коше
рите с пчели, така че и сега тези места се наричат 
Пчелин. Поятите били отдалечени от селото, за- 
щото имотът близо до селото се обработвал и 
нямало пасища, а стадата били големи - много 
овце, крави, коне, магарета. Лятно време изкар
вали овцете на егрек по нивите и по този начин ги 
торели: две до три вечери на едно място и се пре
местват. Там и млекували.

Вълната на изселването засегна и Забърдие
то. Оставаха по-малко хора, работната ръка на
маляваше, а заедно с това и добитъкът. Всичко сс 
прибра и съсредоточи в селото. Поятите останаха 
празни, стадата се прибраха в дворовете. Град
ините на моинчани бяха край Голема чешма и 
Метуша, огкъдето взимаха вода по вада във ви
рове и оттам поливаха садивото наред - всеки ден 
се знае кой е наред да ползва водата. Моинци е 
единственото село в Забърдието, което само си 
построи водопровод, като захвана водата от тези 
два извора. Средствата са събрани от местното 
самооблагане. Моинчани си направиха чешми в 
дворовете и преместиха и градините си, а няко
гашните градини станаха ливади. Тук-там стърчи 
някоя топола. Няма вече ставане в ранна сутрин и 
поливане на градините по тъмно, няма я врявата, 
когато жените се събираха да правят лехи, да пле
вят, да копаят...

има у и вили и.
- А, не, не бих желал да раста 

повече. И з ова в момента е мно
го.

* Нищо, у или имаш проблема 
с момичетата?- 11а никого, понеже в моето 

семейство, че и в цялата ни фа
милия няма толкова високи хо
ра. Може би ще звучи неверо
ятно, но аз съм забелязал, че 
най-много съм раснал, когато 
съм бил болен и когато по ня
колко дни съм бил на легло. Ко
гато оздравеех, всички ми каз
ваха това.

* Кога си зайочнал уа играеш 
баскетбол?

- Започнах да играя на 12-13- 
годишна възраст, но на 15 годи
ни започнах да тренирам по-се
риозно. Моята височина беше 
главен мотив за хората от БК 
"Димитровград-Панонияшпед” 
да ме повикват и в първия състав 
на този отбор.

* В този екип Понастоящем 
има много добри млади баскет
болисти. Според шеб, какво е 
бъдещето на димитровград
ския баскетбол?

- Вярно е, че има много добри 
млади баскетболисти. Според 
мен, трябва да им се даде шанс да 
играят повече, за да биха могли 
скоро да подменят достойно ста
рия състав. Младите играчи, ко
ито са бъдещето на димитров
градския баскетбол, са Никола 
Иванов, Александар Андреевич, 
Драган Манчев и още някои дру-

Духовият оркестър на Моинци на една веселба в 
селото

си дядо Денко пръв построил къща на мястото, на 
което сега се намира селото. Къщата си покрил с 
каменни плочи, което се смятало за напредък, тъй 
като другите къщи до дядо Сгефановата воденица 
край врелото били покрити със слама. И другите 
хора започнали да си строят къщи около къщата 
на дядо Денко в местността, която и сега се нарича 
Лице, тъй като е слънчева. При заселването си 
всеки искал да заеме възможно по-голяма площ, 
да има повече имот, поради което избухвали кара
ници и всеки викал “това са мои ниви, това са мои 
ливади, мои, мои,мои..." И така, казвал дядо Йото, 
селото получило името си Моинци.

В тази местност имало буйна гора, така че от 
храст на храст можело да се стигне до върха на 
Видлич над Вълковия. Тази гора била изсечена по 
време на турското робство. Свидетелст во за това 
са трите столетни дъба, от които един се намира 
на хълма Тупанац над селото, един под селището 
на Минчини, а един в гробищата. Хората смятат 
тези дървета за свети, миросани, а до всеки дъб 
има каменен кръст, където хората излизате колач 
и молитва на религиозни празници. Центърът на 
селото и сега се нарича Бранище. През селото 
открай време е текла баричка, но едно лято при 
пороен дъжд водата направила голяма ровина, 
която и сега разделя селото. Ерозията е спряна 
чрез акациеви и иглолистни насаждения, напра
вени от самите моинчани. Оттатък ровината, се
вероизточно, е местността Чука. На Бранище се 
правело хоро, а на Чука моинчани се събирали по 
пладне на почивка и разговори, а вечер - на сед- 
янка.

Даворин Гюрджевски

- Нямам особени проблеми в 
това отношение, обаче те въз
никват, когато трябва да си купя 
по мярка обувки, маратонки и 
облекло. Това трудно се намира, 
но все пак се нами 
ните ми създават нан-много гри
жи. но накрая все някак се на
мира решение.

* Какви са твоите бъдещи 
Планове «7>« връзка с йо-наша- 
тъитита ши сПоршни кариера?

- Мисля и по-нататък да иг
рая баскетбол, обаче нямам го
леми спортни планове, тъй като 
имам намерение да следвам ме
дицина и затова моите планове 
са свързани главно с по-ната
тъшното ми образование. Въ
преки това се надявам, че следва
нето и баскетболът ще намерят 
"компромис".

Пантало-ра.

ги.
* ОПшшваш ли се да Подра

жаваш в и гроша си на някои Поз
нат баскетболист?

- Мисля, че не подражавам 
особено на нечия игра, обаче ми 
харесва как играе известният 
американец Скота Пипен, звез
дата на "Чикаго Булс".

* Ако Поошраснеш още мал
ко, като висок баскетболен 
център би могъл уа се оПишаш 
уа играеш и в някои По-силен от
бор, съответно в някоя йо-гол-

Макар и малко, селото още през 1880 година 
имало депутат в Народното събрание в София. 
Това бил известният Васил Моински, който пос
троил чешмата насред селото, а майстори довеж
дал от Ропот. Пътят от Манастирските воденици 
в Пъртопопинци до селото с дължина два кило
метра - път с твърда каменна настилка, един от

Разговора води: 
Бобан Димитров

(Продължава в следващия брой) 
Цветанка АНДРЕЕВА

И ТОВА СЕ СЛУЧВА Как да се включите в ак- 
по-хубавЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД

цията
Димитровград? Достатъч-

за

Гражданите сами хванали крадец Пример за 

подражание
но е да последвате примера 
на жителите от сградата на 
улица “Бошко Буха” 
(срещу “Циле”). Празното 
пространство към улицата 
те са превърнали в прек

расно зелено кътче, с две 
три елхи, една бреза и доста 
цветя. Като начало то е 
оградено, за да предупреди 
несъвестните водачи на 
леки коли, че не могат вече

Необикновена “среща” с една доста 
“заможна” българска гражданка тези 
дни е имал Михаил Иванов от Димит
ровград, живеещ на улица “Партизан
ска” № 12.

Докато той си седял в дневната стая, 
усетил, че вякой влиза в квартирата. 
Помислил, че е съпругата му, но тъй 
като не влязла при него, той тръгнал да 
види какво става. На входната врата 
видял спомената българка и в нейната 
чанта - чантата на съпругата си и не
говата малка чантичка с документи. 
След къса разправия се стига до борба 
“свободен стил”, от която българката 
излиза полугола, а Михаил с одраскан 
нос. Но благодарение на комшиите, 
крадлата е заловена и след това пре

дадена на полицията. В чантата й са
намерени два лични паспорта и газов 
спрей.

Случилото се е предупреждение за
гражданите да внимават как оставят 
входната си врата, защото сред мно- 
гото честни български граждани, кои
то продават разни лични стоки на бит- 
пазара, има и такива, които се зани
мават с кражби по квартирите. Това 
наистина е пръв подобен драстичен 
случай, но е твърде показателен за то
ва, че крадците са дръзки и дори посред 
бял ден не се страхуват да влязат в 
чужда квартира. В случая гражданите 
са реагирали бързо. Но все пак, димит- 
ровградчани, заключвайте си вратата!

А. Т.

да паркират тук.
А наблизо има още три 

сгради и пред всяка от тях - 
празни и незасадени площи, 
които чакат.

А.Т.
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В„ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО"

Състезавайкически гпагт -Л?0 светов"° известния туристи- сока, ако времето не се беше развалило и дъждът беше
по-добТп^птнизптлпи година Димитровгра, се оказа попречил на провеждането на доста манифестац 
Под мототоР“1 5 м ито™ ь участник в манифестацията, предвидени за след обед в спортния център “Парк”, 
град”* на 28 май пими™,?изкултура за себе си и за своя Нашият фоторепортаж отразява само част от бо- 
докато Бупва иияшс „овгРаДчани се отзоваха с 85,6%, гатата дейност на димитровградчани по време на “Деня 

е уачастие от 56%. Може би ак- на предизвикателството", 
тивността на димитровградчани щеше да бъде И ПО-ви- Текст и снимки: Анекса Ташков

ДИМИТРОВГРАД 

ПОБЕДИ БУДВА
ии,

Ученички от основното училище -15 минути спорт

ш?
й

к!':;

Наистина е голямо предизвикателство да дръпнеш 
полен вагон и то по нагорнище

Само най-храбрите се спуснаха по платното И за Байко от Старческия дом една ръченица бе 
истинското предизвикателство

, Ш§|; '< ?:»! |Ъ>-ч- 'ИДИТИМОШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - XXIX КРЪГ

” Балкански” - ” Раднички” 7:1
„Димитровград 
-Панонияшпед” 

- „Младост” 
100:62 (46:24)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Димитровград, 31 май 1997. Сйортен център "Парк”. Зрители: 

800. Съдия: Горан Илич от Бор - добър. Голмайсшори: А. Живкович 
във 2, Пс Георгиев в 17, 42, 44, 50 и 53 и Димитров в 89 мин. за "Балкан
ски" и Йованович в 60 мин. за "Раднички". Играч ни мача: П. Георгиев 
("Балкански").

1Ш '■ " ■ •• ■1 кХ-
На свой терен баскетболисти- 

След катастрофалното поражение от ”Путеви” в Зайчар (1:8), те на БК “Димитровград-Панони- 
комбинираният състав на ''Балкански” успя да си възвърне го- яшпед” отбелязаха още една убе- 
ловата разликата срещу "Раднички” от Лубница. Мачът всъщност дителна победа - този път срещу 
бе ревю на най-добрия голмайстор в Тимошката дивизия Перица младия отбор на БК “Младост ’ от

Бела паланка. В първото полувре
ме най-добра игра показа опитни
ят Тони Алексов, който отбеляза 
18 точки. Във второто полувреме 
публиката просто беше въдушеве- 
на от играта на младия флангов 
играч Александар Андреевич, ко
йто постигна 31 точки и няколко

Тези дни завърши футболното първенство за пионери и юноши пъти твърде ефектно заби топката 
от Пилотски окръг. В последния кръг пионерският и юношеският в коша. Освен Андреевич, в мача 
отбор на "Балкански” гостуваха в Бабушница, където се срещнаха сре1^,,^'а,пЛ^1 
със съответните отбори на "Лужница”. Юношите на бабушнишкия коша от то(во 4 ХроПкн),
клуб победиха с 2:1, а пионерите - с 4.2. „ докато младият плеймейкър Саша

Това са първите загуби на младите селекции на Балкански в 'рашков (който замени капитана 
пролетната част от първенството в окръжната дивизия. И двата зоран Геров заради леката му кон- 
димитровградски отбора са първи в своите категории, но въпросът прояви големи организато-
за първенците на дивизията още не е решен окончателно, защото рски и реализаторски способнос- 
няколко мача не са регистрирани.

. т • &1а.~
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Георгиев, който с пет прекрасни гола успя да се укрепи на първото 
място на листата на голмайсторите в дивизията.

'' *; ::.'А

ЗАВЪРШИ ПЪРВЕНСТВОТО ЗА ПИОНЕРИ И ЮНОШИ •у
АЗПърви загуби в последния кръг

Бернар, Клод, Джеймс п Ссрж - четирма французи, тръг
нали с велосипеди на 5 май от френския град Нант, за да стигнат 
на 20 юни в Ерусалим (Израел). Какво предизвикателство!

В “Деня па предизвикателството” - 28 май, те пристигнаха 
в Димитровград и неофициално взеха участие в световната 
манифестация. Бяха гости и на Радио Цариброд. Истински 
гости пък бяха на семейството Снежана иТошко Вацеви, които 
преди години са били на временна работа във Франция.

ти. А. Т.
Б. Димитров

РС И ФУТБОЛ НА МАЛКИ ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ ПИ- 
ВРАТИ

Суспендирани са 
отборите на 
митницата и 
полицията

РОТ ОБЯВИ I-ш V” Желюша” 
загуби в дербито

I• Продавам две къщи в 
с. Желюша с двор от около 
3000 м2. В едната къща може 
да се направи локал. Про- 

,ЗАДРУГАР" (КРУПЬЦ) - давам и ниви - около 1,5 хек- 
,}КЕЛЮША " 5:1 (2:0) тара, овощни градини (около

Писпиплинаоната комисия В дерби срещата па цялата 6000 м2) и гори. 
на тазгодишните работнически общинска дивизия крупчаиите Телефони за, информации:
спортни игри на последното си бяха много по-добри и заслужс- (011) 668-560 и (010) 63-156. 
заседание прие две важни реше- но победиха с 5:1. С тази победа
пия Съборите на Митницата и “Задругар”, един кръг преди . продавам етажна къ- 
Полицията са суспендирани, тъй края на първенството, официал- ща от 150 м2 с икономически 
като за тях са играли играчи, ко- но етапа първенец па дивизията двор от 40 ара и помощи^ пос- 
ито са оегистрирани и в други и се класира в окръжната диви- тройки от около 1000 м . Къ- 
тимове Комисията реши за по- зия Пирот. Крупчани наистина щата е близо до училището в 
нататъшните мачове да се кла- бяха най-добър отбор в дивиз- с ГрадиНье, Димитровград- 
сират по три отбора от всяка гру- ията. На желюшани остава до- ско То|<1 вода и телефон.
на(има ги общо 4), а след това година да се опитат да влязат във завдНо с къщата прода-
ог„„во ,Г« направят 4 груш. в виси ранг, където в^ищост нм вам и , ха обработвавми пло- 
които ще се с ьстсзапат три от- е и мястото. През гози сезон ФК щи и -| ха гори и ливади, 
бора. Първокласираните в тези “Желюша претьрпя само две телефони за информации: 
групи ще играят на полуфинала, поражения, и то от Задругар . (01 в) 547.207 и (019) 23-586.

1
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На 10 юни 1997 година се 
навършават 16 години от 
смъртта на

8 юни 1988 - 8 юни 1997 година

ЕЛЕНА
НАЙДЕНОВА-ЛЕНА 

плетачка от село Изатовци 
Изминалите години не могат 
да заличат милия й лик от 
паметта ни.
Семейство Манови и Анаста
сови

МИХАИЛ МИЛЕВ 
-МИКА

тишлер от Димитровград

Поклон пред паметта му.

Семейство Ташкови

6 ЮНИ 1997 Г.■зш
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ПЕТЬЛ
Здрастг, побратиме Манчо’.
Чул сам како за пекох! речу: „ Набрукан ко петъл у расаЗ . Расад 

)с важни без шега асма зелешпща: земе, попошЬе, петлщтм, лук, 
тчкве, краставица. Л петъл, маПе му га, пема кубе да чепрл.н, нею 
(пш у расад! Ма, ие)е за шега брукате, нею - клате.

]а кажем Цвсти:
- и> га закомем, пану му штстничку!
А она:
- )ок!
- Шпю, мори, „}о1? ?
- Па, пели че кокошка без иетла да носе ;алова ;а;ца.
- 0, нос му тегов!
Гледам петлатога напорачЬч. А он рчнне на плот, па загю;е: 

кукурчгууу! А мен се чини да ме пцу;е. ]а се врлчем по шега със 
грмутку, а он слети на ))убриштс. На;де некакво зрнце, см ами ебе 
кокошка окол себе, глъча зрнце то ч - превари нско;у кокошку. На 
мо;е очи! Нане му га! ]а га напудчм, а он се буни, па као да ми 
каже: „Ко; ти ;е к, мат ори!"

И ночу ме под)сбава. Кокошарник 
запо)е, чекара ме и из сън и из памет. }а га напцу)см, а Цвета рече:

- убав глас има. Он ;е кмет на свипстлови у село.
- Ту да га, бре! Како ти то; знаеш?
- Е, па он први запо;с, па после сви петлови 
Изведе квачка пилети;а. убавашка. Жлъта. Цвета и рани и

брани от петлатога. А он во; се не плаши. Ич! Кл>уца и он. Опиша 
рану од пилети;а. ]а речем:

- Што га, мори, не вуснеш със прут?
- А-а! А сюслс...
- Знам кво чеш да речеш. Кокошкете...
- А, бре! Што си ти не гледаш твору работу? Женски Петко! 
Тъг ;а смиели кво чу: кад порасте неко;е петле, ;а чу да средим

ню]нога песнопоеца!

близа до куку, па кадни

1Ю н>ега.

Гяуринът благодарил за кожата 
(а всичко друго са трици), 
и похлопал при кадията 
с една кесия дребни жълтици - 
да променят шериата.
След внесените изменения 
кадията премерил кесията 
и съдил по новия закон:
"За такава вина повелява Аллах - 
двайсет и пет тояги пердах!"
На другия ден със по-тежка кесия 
гяуринът нова присъда си купил:
"За такъв човек Аллах повелява, 
всяка вина да му се прощава - 
ако ще и кадията да е оправил."

Иван Николов

Б турското робство един гяурин 
намерил на стражата колая, 
и докато беят си пил шербет 
топ му се вмъкнал в сарая - 
и оправил кадъните поред.
Но спипали го и без потури 
при кадията отвели, умрял от страх, 
а той в името на Аллах, 
отсъдил по шериатския закон: 
да го обесят на един клон.
Гяуринът поискал милост, 
а кадията рекъл с алчен глас:
"Според волята на Аллах, 
ти можеш да се спасиш от клона - 
само ако се промени закона'.'

К
А
Д ❖❖ ❖

)едну ноч Цвета аги, а мен се, да простиш, прииде понадвор. 
]а излезо пред врата, а петълат се дерну. Прекину ме! Улезо у 
ку]ну, али полък , да не пробудим Цвету. Узо шише със рски;у, 
пину, па а;д у кокоисраник. Наташ петлатога и - наату му рекиру 
у кмуницу. Мислил сам: че се уаги, да могу и ;а да дремнем. А он, 
сто му нане, рааго)а се на съв глас. Не по]е, ко однапред, на сваки 
сат, него - сднопрездруго! )едва дочека съвтушку. Излезо надвор и 
одма потражи некакъв омашмак, да му ]а дадем по]ен*е! Погледа. 
Кокошке у двор, а петъл га не ма! Куде ли ;е? ...Тикем чу комиицу 
Ноцка како ока и пцу)с:

- Иш, бем ти газдалък!
)а надзрну пргжо плот. Наш петъл мег/у гьегове кокошке.
- Какво работи тамо морни петъл ?
- Работи оно; ко;с смо )а и ти заборавили.
- У, бре!
- Са чу )а да му покажем од ко;е се дрво праве ложице!
По)ури га, а петълат преригш плот, па запо;а.
- Комипцо! - реко. - Он те то; пцу;е.
- Аи му ;а
Замалко да се ск<трам със комши;у - због петла!
Увечер, у задругу, уз пиво, ;а каза на комиш;у да сам науман да 

пречукам петлатога, али ми Цвета не дава. А он ме научи:
- Зна;еш кво, Мане? Аа га ти уванеш на легало и да му нагураш 

маз у дупе. Он после не може да по;е. Разбра ли?
- Аобро, комшо! Ако буде како си рекъл мо;е тг; сте.У вечер, 

сачека ;а да Цвета заспи, улезо у подрум и нагребо със ложицу маз, 
па право у кокошарник, у вати петлатога, стисну му кл>уницу да 
не крека, па му намуа маз у дупе.

Ао зору не;е се чул. А ;утредън се окомузил. Нити по;с нити 
зарипу;е кокошке. Цвета одма то; примепги, па рече:

- Петълат мора да ;е волан. Него, да га ти заколнпи док не;е 
липцал.

]а то; ;едва дочека. Одеско му главу, врл>и ;у преко плот, па га 
муну у Ьипеч воду.

А после...Цвета пече да ;еде од шега. Стра ;у да не ;е болан.
А )а окну комши;у. У, што смо се гостили! Отидомо у задругу, 

на пиво.
- Како смо рекли: мо;е пи;ен>с, тво;е плачуваюе.
- Аобро, комшо. Аа си жив!
- И ти да ас жив!

ия
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛ- забавиха със спускането по по който пращат материалите:
платното, един от публиката седят си в офиса до прозореца

и щом се зададе автобусът, 
- А бе, тия общинари ще се излизат и го спират. Тъй като 

новите им канцеларии не са 
вече на главната улица в цен
търа, а в бившия комитет, то те 
са принудени да чакат в “Гаци- 
ното”. Някой ще рече: “Още 
по-лесно!” Да, но и по-скъпо...

А. Т.

ство подхвърли:
По време на Деня на пре

дизвикателство в Димитров- спускат ли по платното или да 
град, една от предвидените влизаме и да ги хвърляме? 
дейности бе и спускане от пос
ледния етаж на Общинската ЧАКАЛНЯ
скупщина по специално пожа
рникарско платно - тобоган. 
Тъй като най-смелите доста се

На журналистите от “Брат
ство” в Димитровград досега 
им беше лесно да чакат рейса,

АСЕН Корупциягаза

Пиво ми легна на меишнку, а ерце на место.
Него, побратиме, да ти не гиссу;см више, ;србо знам да ти течу 

лпфе на уста.
А;д у здрав;е! Мана ЛужничБи
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