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ГОДИНА XXXVIII *БРОЙ 1641* 13 ЮНИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА НА СРЕЩАТА НА ДЕЛЕГАЦИИ НА СПС И ДПС В ПОДГОРИЦА ОФИЦИАЛНО БЕШЕ СЪОБЩЕНО:

САМИ СРЕЩУ 

ВСИЧКИ
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ Е КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СРЮ

На срещата на делегации на 
Социалистическата партия на 
Сърбия и Демократичната пар
тия на социалистите на Черна 
гора, която се състоя на 6 юни в 
Подгорица. официално беше съ
общено, че Слободан Милоше- 
ВИЧ е кандидат за президент на 
Съюзна република Югославия. 
Милошевич е предложен от Со
циалистическата партия на Сър
бия и делегацията на тази партия 
официално предаде неговата 
кандидатура на коалиционния си 
партньор от Черна гора.

при посещението й в Черна гора. СРЮ. Обяснявайки на журнал
истите същността на тази ини- 

Според думите на шефката циатива, Милорад Вучелич из- 
на делегацията на ДПС Милица тъкна, че не става дума за компе- 
Пеянович-Гюришич, "управля- тенциите на президента на СРЮ 
ващата партия в Сърбия има и не се довежда под въпрос 
конституционно право при опре- равноправието на републиките, 
делени условия да излъчи канди- Предложено е президентът на 
дат за президент на СРЮ. Наши- Републиката да се избира непос- 
те взаимни отношения са коли- редствено от гражданите. По та- 
ционни на съюзно равнище и на- къв начин ще се допринесе за 
лагат на двете партии да уважа- укрепването на държавата и за 
ват взаимно предложенията си. демократизацията на отношени- 
В съгласие стази досегашна пра- ята в нея. Милица Пеянович- 
ктика ние изслушахме предло- Гюришич обаче е на мнение, че 
жението и аргументите на СПС ”в настоящия момент всяка ини- 
и уважавайки предложението на циатива за промени в Конститу- 
СПС, изтъкнахме, че според Ус- цията на страната е политически 
тава на ДПС нашият Главен от- факт, който не може да бъде 
бор е единствено надлежен да подкрепен от ДПС”. Не отри- 
вземе решение за подкрепа на чайки, че тази инициатива може 
кандидатурата на Слободан да бъде принос за демокрацията, 
Милошевич”. шефката на делегацията на ДПС

оцени, че по този начин ще се 
На срещата в Подгорица де- наруши федералното устойство

перитета на Съюзна република подпредседателят на СПС Ми- легацията на СПС е обнародва- на Югославия и ще се промени
Югославия и за пълния успех на лорад Вучелич, който оглавява- ла и инициатива за изменения в мястото и позицията на Черна
реформите и демократичните ше делегацията на тази партия чл. 97 и 98 на Конституцията на гора в СРЮ.

бучението в училищо- 
то ще се провежда на 
езика, на който вие 

желаете. Най-добре е то да 
бъде организирано така, че 
добре да се овладеят и 
българският, и сръбският 
език."

О
Това бяха основните ко

нстатации на министрите 
Радмила Милентиевич и 
Иван Седлак и генералния 
секретар на просветното 
министерство Светлана Ко- 
марчевич на събранието в 
Босилеград, организирано 
на 15 май т. г. Фактически те 
ни казаха онова, което и са
мите си го знаем - правото 
да се учим на майчин език 
не ни ограничава никой 
друг, освен ние самите. За
това становищата на ДСБЮ 
по този въпрос, изнесени на 
пресконференцията в Боси
леград и в писмото до прос
ветното министерство на 
Сърбия, за което писахме в 
миналия брой на вестника, 
нямат друга цел освен от
ново, кой знае за кой път, 
тенденциозно да се напада 
и обвинява властта и дър
жавата.

Отново се повтарят и на
падките и обвиненията за 
"нарушаване и ограничава
не" на редица други национ
ални права на нашето мал
цинство. И пак без аргумен
ти и доказателства, тенден
циозно и злонамерено. Съ
що както и на "Кръглата ма
са", състояла се неотдавна 
в Димитровград.

И какво се случва? Слу
чва се онова, което обикно
вено се случва в подобни 
ситуации. Радикалът Воин 
Велкович от Пирот изнесе 
редица нападки и обвине
ния срещу ДСБЮ също от 
националистически 
ции. Случва се значи онова, 
което отдавна е известно и 
повече пъти потвърдено на 
практика - един национали
зъм предизвиква друг, ед
иният храни другия.

От пресконференцията 
на ДСБЮ в Босилеград ста
на ясно, че ДСБЮ е партия, 
която не иска да сътрудни
чи с нито една друга партия 
в Сърбия - без оглед на това 
дали тя е на власт, или в 
опозиция. "Всички са про
тив нас", каза Марко Шука- 
рев тогава.

Говори ли това нещо на 
лидерите на ДСБЮ и могат 
ли те да го разберат и да си 
направят определени изво
ди? Защо са всички срещу 
тях и не е ли крайно време 
да разберат, че те трябва да 
преразгледат своята поли
тика и становища?

'Това предложение на СПС 
се основава на голямата ни увер
еност, че избирането на Слобо
дан Милошевич на този пост ще
допринесе за утвърждаването на 
Съюзна република Югославия 
като общност на равноправни 
граждани и равноправни репуб
лики. Това е гаранция за прос- промени” - заяви по този повод

Слободан Милошевич

ОБЩА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

Личност, която символизира единството на Сърбия и Черна гора
"Укрепването на Съюзна ре- седателя Милошевич, с полити- ла Пашич” Синиша Вучинич 

публика Югославия с приори- ката, която запази мира в Сър- оказа подкрепа на кандидатура- 
гет, от който зависи не само съд- бия, защити достойнството на та на Слободан Милошевич за 
бата на нашите народи, но и съд- всички граждани и създаде ус- президент на СРЮ. 'Това е шай
бата на мира в целия регион. За ловия за ускорена нормализация доброто и най-справедливото 
нас в Косово и Метохия това е на политическата обстановка и решение, понеже политиката на 
предпоставка за съществуване- икономически просперитет” - се Слободан Милошевич за мир, 
то на сърбите и черногорците в подчертава в съобщението на икономически и обществени ре- 
покрайнината и гаранция за су- Покрайнинския отбор на СПС форми ще допринесе да се уск- 
всрснитста и териториалната за Косово и Метохия. ори реинтеграцията на СРЮ в
цялост на страната. СПС свърза И председателят на Сръб- международната общност” - за- 
съдбата си с политиката на пред- ската радикална партия ”Нико- яви Вучинич на иресконферен-

Общинските отбори на Со
циалистическата партия в Пан- 
чево, Сомбор, Бачка топола, 
Джаковнца, Нови Белград, Ниш 
и много други градове в Сърбия 
проведоха събрания, на които бе 
оказана безрезервна подкрепа 
на кандидатурата на Слободан 
Милошевич за президент на 
СРЮ.

Предложението на Социал
истическата партия на Сърбия 
Слободан Милошевич да бъде 
избран за президент на Съюзна 
република Югославия срещна 
обща подкрепа. Писма и теле
грами в подкрепа на кандидату
рата на председателя на Сърбия 
за президент на СРЮ бяха 
изпратени от голям брой пред
приятия, сдружения и общински 
и окръжни отбори на СПС.

единодушно 
кандидатурата на Милошевич, 
Градският отбор на СПС в При- 
щина изтъква в съобщението си, 
че Слободан Милошевич е лич
ност, която символизира единст
вото на Сърбия и Черна гора и 
която гарантира, че Югославия 
ще бъде изградена като иконо
мически силна и авторитетна в 
международни мащаби държа-

ция.Подкрепяйки Главният отбор па Социалистическата партия на Сърбия 
на заседанието си от 11 юни единодушно издигна официална 
кандидатура па председателя на СПС и председател на Сърбия 
Слободан Милошевич за президент на СР Югославия. 
Предложението беше изнесено и обосновано от генералния 
секретар на СПС Горица Гасвич.

Главният съвет на СПС подкрепи и инициативата през
идентът на СРЮ да бъде избран чрез непосредствено тайно 
гласуване на всички избиратели в СР Югославия, което изисква 
съответни изменения в Конституцията на страната.

пози

ва.

НА СЪСТОЯЛОТО СЕ НА 9 ЮНИ ТЪРЖЕСТВО В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

ПОДПИСАН ДОГОВОР СЪС СТЕТ И ОТЕ ЗА ВЛАГАНЕ В 
НАШИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Дпгош.път донася 1,568 милиарда марки, знанията и опита на партньорите от Италия и Гърция и дава възможност на 
й=Жя” да излезе на международната сцена • Златната акция е на правителството па Сърбия, 51 процента от 
акциите Га собтвсност на ПТТ, 29 процента на италианския и 20 процента на гръцкия партньор

»1е!§Ш§ ШШИШ"г-,пЯи«"СТ ЕТ-Телеком Ита- ера на Сърбия Марко Маряно- Светолик Костадиновци (транс- донесена Телеком-Сърбия не 
лияи^гръцката компания^СИЕ оиъажж— ^^алиият порт и комуникации) и друга ла- ^жзаас^дстао,^

накойто партньорите от Италия Алекси Йоким, генералният ди- СТЕТ -Телеком Италия е услугите и достъп до междуна- 
г, „ Г, вложат 1 568 мили- ректор ни СТЕТ Томазо Томази четвърти а Европа и шести и сае- родната телекомуникационна 

маоки в телекомуникаци- и генералният директор на ОТЕ та телекомуникационен опера- сцена, 
ите на Сърбия Тона квлитало- Петрос Ламбру. Присъстваха и тор, докато гръцкият ОТЕ е гол- (На стр 3.)Венко ДИМИТРОВ



ПОСЛАНИКЪТ НА Р. БЪЛГАРИЯ В СРЮ ФИЛИП ИШПЕКОВ, ПОСЕТИ "БРАТСТВО" 
РАДИО НИШ И ТВ-ЖУРНАЛ

В СОЛУН СЕ ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВНА МИНИСТЕРСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ - 

НАЙ-ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ ЗА 

БЕЗСМЪРТНОТО ДЕЛО НА АПОСТОЛА
БЪДЕЩЕТО НА 

БАЛКАНИТЕ Е В 

ЕДИННА ЕВРОПА Филии и,„исков, посланик на Р. България н СР Югославия, и Стоян Стянкулов, аташе та културните 
врьтки II посолството, на 9 юни посетиха издателство Братство и редакциите на I В-Журнала и 

български език па Радио Ниш.емисията па
• Милан Милутинович: ” Конференцията потвърди готовността на 
страните от Югоизточна Европа да развиват регионалното сът
рудничество и но този начин да превърнат Балканите в зона на 
траен мир, сигурност н добросъссдстпо'
• Многобройнн договори за конкретно сътрудничество
• Приета е ” Солунска декларация”

На 9 и 10 юни т. г. в гръцкия 
град Солун сс проведе минис
терска конференция на седем 
страни от Югоизточна Европа.
Участваха министрите и заме
стник-министрите на външни
те работи на Гърция, СР Юго
славия, България, Румъния,
Македония, Албания и Тур
ция, а в качеството на наблю
датели присъстваха предста
вители на 16 страни, между ко
ито бяха и представители на 
страните от Контактната гру
па - Русия, Германия, САЩ,
Франция и Великобритания.
Присъстваха и представители 
на десет международни финан
сови организации, включител
но и на Световната банка, как- 
то и представители на Обеди
нените нации, ОССЕ, Евро
пейския съюз. Инициативата 
за сътрудничество в Югоизто
чна Европа и на няколко ре
гионални институции.

След двудневната работа 
съюзният министър на външ
ните работи Милан Милутино- 
вич заяви, че е твърде доволен 
от резултатите на Министер
ската конференция в Солун.
"Конференцията потвърди го
товността на страните от Юго
източна Европа да развиват 
регионалното сътрудничество 
и по този начин да превърнат 
Балканите в зона на траен мир, 
сигурност и добросъседство.
Направена е голяма крачка, 
защото са договорени конк
ретни мероприятия, с които ще 
бъде усъвършенствано регио
налното сътрудничество в най- 
различни области. Искам от
делно да подчертая договори
те за сътрудничество в област
та на търговията, транспорта, 
науката, културата, защитата 
на жизнената среда и борбата 
срещу организираната престъ
пност” - заяви шефът на юго
славската дипломация.

Милутинович с голямо удо
волствие изтъкна, че предло
женията на СР Югославия са 
получили пълна подкрепа на

години от рождението на безсмъртния българин, 
кристално чистия патриот, създателя на вътреш
ната революционна организация - Васил Левски. 
Богатството на неговите идеи, величието на него
вото епохално дело му определиха безспорно, иа- 
пълно 
великите
Левски остава националната гордост за всяко бъл
гарско сърце, нравст вен идеал за всички поколе- 

най-консолидиращата и иай-сплотяващата 
личност за всички българи от всички краища на 
земята.

ЗДРАВА ВРЪЗКА И ДУХОВЕН 
МОСТ МЕЖДУ ДВЕ СЪСЕДНИ 

СТРАНИ
заслужено централно място в Пантеона на 

българи. Ненадминат и до днес, Васил
В разговорите, които се проведоха в ”Брат

ство ", участваха Венко Димитров, директор 
нен и отговорен редактор на в. "Братство’, Денко 
Рппгелон, главен и отговорен редактор на спи- 

"Мост” и "Другарче”, Миряна Хамидо- 
пич, редактор на ТВ-Журнала, и Ванче Богоев, 
редактор на емисията на български език на Радио 
Ниш, които запознаха посланика Иншсков с до
сегашното развитие, настоящото състояние и пла
новете на информационните средст ва и списания 
на българското малцинство в Югославия.

- С активното си следене ни събитията от жи
вота на българското малцинство и като трибуни 
за изяви на творци пън всички области на твор
чеството, информационните средства и списа
нията имат голяма роля за опозванс и развитие на 
националната идентичност на българите в Юго
славия, а също така са нопуляризатори на кул
турни и други връзки между 
България - изтъкнаха в изказванията си нредста-

и гла-
Конфсренцияти. Инициатива
та на нашата страна да сс съз
даде консул тативна скупщина 
на парламентите па страните 
от Югоизточна Европа, която 
беше предложена па минало
годишната конференция в Со
фия, получи официална подк
репа в документите па Минис
терската конференция в Со
лун. Подкрепено е и югослав
ското предложение за свобод
но движение на стоки,капита
ли и услуги и за създаване на 
зона за свободна търговия па 
Балканите. Приета е инициа
тивата на СРЮ за създаване на 
Регионален център за защита 
на жизнената среда със седа
лище в нашата страна. "Изтък
вайки приноса на СРЮ, не ис
кам да подценя предложенията 
на останалите участници в 
Конференцията” - каза Милу
тинович.

Външният министър на 
СРЮ спомена и многобройнн- 
те билатсрални разговори с 
участниците в Министерската 
конференция, в конто са раз
менени мнения по голям брой 
важни въпроси за междудър
жавното сътрудничество. "Из
хождаме от становището, че 
доброто билатсрално сътруд
ничество е основна предпос
тавка за успешно регионално 
сътрудничество” - поясни той.

В края на изявлението си 
Милан Милутинович изтъкна, 
че бъдещето на Балканите, 
както и на всички европейски 
страни е в единна, демократич
на и развита Европа.

Министерската конферен
ция на страните от Югоизточ
на Европа приключи с прие
мане на "Солунска деклара
ция”, в която са определени на
соките и формите на сътруд
ничество на тези страни в ня
колко най-важни области: по
литика, икономика, сигурност, 
защита на жизнената среда, 
борба срещу организираната 
престъпност и г. и.

мия,свинята

11ис се надяваме, че тази светла годишнина щс 
обедини българите по целия свят, и с чувство на 
признателност те ще почетат светлата памет на 
Апостола, щс се поучат от вечно живите му идеи.

Благодарни сме на нашите сънародници в съ
седна Сърбия, които чествуват и полагат усилия 
да бъде отбелязана по подходящ начин годишни
ната на тази светла личност. А известно е, че част 
от своя живот Васил Левски, както и много други 
български революционери - възрожденци, свърз
ва със сзхседна Сърбия.

Позволете ми да отбележа накратко само ня- 
щрихи от пребиваването на Левски в Белград.

да представя именно този период 
от неговия живот.

През март 1862 г. Левски 
тръгва от София през Ниш, къ- 
дето се среща с отец Генадий Их
тимански, и в началото на април 
пристига в Белград. Заедно с 
други българи отсяда в хана на 
Марко Томим и по-късно се 
включва в Първата българска 
легия на Георги Раковски, къде- 
то се запознава и с други име
нити наши сънародници като 
Васил Друмев. Христо Иванов- 
Големия. Иван Кършовски и др.

Включавайки се активно в 
националноосвободителната 
борба на Сърбия. Апостола взе
ма участие в боевете с турския

Югославия и

ангелите ма нашите медии.

От разговора в издателство "Братство" гарнизон на Калемегдан (3-5 
Изразявайки радостта и вълнението си от сре- юни 1862 г.). проявява голяма активност и се

ща та, посланикът Ишпеков между другото под- беотрицание при сблъсъците при Варош капия, 
черта, че най-внимателно следи работата на на- Сръбска круна и Байраклъджамия. За своята 
шите медни и счита, че те добре изпълняват бла- храброст и сила получава от Г. С. Раковски ис- 
городната си дейност, представлявайки здрава торическото си прозвище "Левски”.
връзка и духовен мост между две съседни страни. В края на 1862 г. Левски напуска Белград и 

- Като представител на държава и посланик заминава за Букурещ, за да се върне през август 
считам, че ние сме ви длъжници. Въпреки че Бъл- 1867 г. отново в Сърбия. Заедно с войводата Па- 
гария се намира в преход и изживява трудни мо- найот Китов тръгва от Крагуевац и пристига в 
менти в икономиката, социалната сфера, недос- Белград, където се записва във Втората българ- 
татъчно се прави, за да ви се помогне във вашата ска легия. В края на годината полага успешно 
благородна мисия. Смятам, че има още неща, ко- изпитите и вече замисля своя план за освобож- 
ито могат да сс направят независимо от тези труд- дението на България. В писмо до Панайот Хитов 
пости: подготовка на кадри, срещи, постоянни написва своята, станала по-късно крилата мисъл: 
контакти, което може да доведе до осъществяване "Ако спечеля, печели цял народ, ако изгубя - губя 
на по-амбпциозни цели и задачи във вашата дей- само мене си". През май 1868 г. напуска окон- 
ност- подчерта Ишпеков. чателно Сърбия, разбрал, че не може да разчита 

на чужда помощ за освобождението на България, 
за да основе през 1869/70 г. Вътрешната револю-

Участвайки в разговорите, Стоян Станкулов, 
аташе за културата, изтъкна, че състоянието в 
медиите на малцинството в Сърбия е добро, но че 
с взаимно решаване на някои неща, то може да 
стане по-добро. Той говори и за възможностите, които показват тесните връзки между български- 
които предлага България за обучение и усъвър- те и сръбските революционери и днес могат да 
шенствуване на кадри, както от български про- бъдат пример за изграждане на приятелски отно- 
изход, така и на разменни начала за югославски тения между два съседни народа, 
граждани.

цнонна организация.
Тези светли страници от българската история.

Български
Посолството на България също се включва в 

популяризирането на идеите на Апостола и чест
ванията на светлата му годишнина. Днес сме тук 
при Вас; по локалната телевизия в Цариброд с

художници на 

” Арт-Експо” ЕДНА СВЕТЛА ГОДИШНИНА
В разговорите с посланика Ишпеков специ

ално място бе отделено на темата за чествуването наше съдействие ще бъде излъчен филм, посве- 
на 160-годишнината от рождението на Васил тен на Апостола; в Белград започнахме организи- 
Левски, което всъщност бе и един от главните Рането на научен форум, посветен на Васил .1 ев

ски и имаме надеждата, че ще успеем да поставим 
паметен знак в негова чест на Калемегдан. Искаме 
да вярваме, че при наличието на доброжелател
ност ще преодолеем някои трудности

В рамките на открития днес в Белград Международен 
панаир на изкуствата ” Арт-експо”, Посолството на Република 
България и СИДАЛ - Международния информационен център 
за Юнеско със седалище в София, представиха изложба от 
творби на млади български художници и скулптори. Експоз
ицията съдържа около 50 творби на над 30 автора и беше 
представена от изкуствоведката Кипра Бурачева.

Тази изложба, както и еспозицията на галерията ” Витоша” 
- също от София - представляват единственото международно 
участие на панаира, което още веднъж показва добросъсед
ските отношения и добрите културните връзки между 
България и Югославия.

поводи за неговото посещение на нашите редак
ции.

Говорейки за светлата годишнина, която се 
чества през 1997 година и за включването на 
посолството на България у нас в популяризира
нето на идеите на Апостола и честванията, Иш
пеков изтъкна:

"Една светла годишнина за България и всеки 
българин се чества през 1997 г. Навършват се 160

в тази на
сока.

Убедени сме, че изграждането на добросъсед
ски отношения по съвременни европейски стан
дарти, ще бъде най-голямото признание за без
смъртното дело на Апостола”.

Д. Рангелов

ЩршШоо 13 ЮНИ 1997 г



ПОДПИСАН ДОГОВОР СЪС СТЕТ И ОТЕ ЗА 
ВЛАГАНЕ В НАШИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ СПС в Димитровград подкрепя 

кандидатурата на Слободан Милошевич
(От стр. 1) ственост на ПТТ-предприятие- 

то, но и със златната акция на
Отговаряйки на въпроси на 

журналистите, министърът Ми- 
правителството на Сърбия. Об- лан Беко уточни, че 80 процента 
щата стойност на сделката е 3,2 от договорените средства са из- 
милиарда марки. Влагайки общо платени веднага след сключва- 
1,568 милиарди марки, партньо- нето на сделката, а останалите

местните капиталовложенията ^Толия и ГъРция ™ «си- 20 процента ще бъдат изплатени
основата на която и» п..™» гуряват 49 процента от акциите, в началото на идната година. Бе-
раме по-бързо и пощнтензивно ппопГнта™1^ СТЕТ полГ,'?Ва 29 К0 добави' че средствата от про- програмата за тчвитне процента с вложение от 893 мил- дажбата на явните предприятия,
комункациите вСъцбия - заяат» иона маРки> а ОТЕ - 20 процента по решение на републиканското 
Алекса Йокич Той обясни °т акциите скапитал от 675 мил- правителство, ще бъдат внесени 
—листите чГ интепес^т ™ И°На МаРки' Телеком - Сърбия” във Фонда за развитие на Сър- 
държавата е защитен не само с ЩЕ ИМП 5 члена в Управителния бия и ще бъдат предзначени из-
5! процента отТкциите в соб! ЩС 9 °Т 17 ди‘ -»™телно за финансиране на

ректора. развойни програми.

Изпълнителният отбор на Общинския отбор на СПС в Ди
митровград тези дни проведе заседание, на което даде пълна 
подкрепа на инициативата Слободан Милошевич да се канди
датира за председател на Съюзна република Югославия. 
Според думите на председателя на ОО на СПС м-р Драган 
Колев, напълно се подкрепи и инициативата бъдещият предсе
дател на страната да бъде избран непосредствено от граждан
ите, понеже това ще бъде още една значителна крачка към 
демократизацията на Сърбия и Югославия.

Що се отнася до гражданите на Димитровградска община, 
Драган Колев изразява надежда, че те ще подкрепят кандидату
рата на Слободан Милошевич, понеже на досегашните избори 
димитровградчаните винаги са подкрепяли политиката, която 
води Социалистическата партия на Сърбия начело със Слобо
дан Милошевич.

- Ще използваме знанието, 
опита и технологията на нашите 
партньори, за да осъвременим 
нашите 
шата

телекомуникации. На- 
инфраструктура и

Б. Д.

КРАЧКА КЪМ ДИНАМИЧНА 
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ нач«онален ресурс.

л Благодарение на тази стратегическа ивести-
Председателят на Република Сърбия Слобо- ция 'Телеком-Сърбия” бързо ще се модернизира 

дан Милошевич прие представители на ПТТ и ще повиши ефективността на дейността си. На 
Сърбия , СТЕТ и ОТЕ по повод сключването на гражданите и стопанството ще бъдат предложени 

телекомуникационната сделка. Гостите инфор- много по-качествени услуги в областта на телфон- 
мираха председателя Милошевич за съвместните ните връзки и телекомуникациите, бързо ще се 
интереси и стратегическото сдружаване в област- разшири мрежата и ще се увеличи асортиментът 
та на телекомуникациите. на изделията. Най-важното е това, че с помощта

В разговора е изтъкнато, че стратегическото на договори за чуждестранни влагания Сърбия и 
партньорство на ПТТ "Сърбия” с италинската и Югославия правят голяма крачка към интерна- 
гръцката компания осигурява не само значителни ционализацията на стопанстово си и ускореното 
финансови средства, но и ускорена модернизация включване на цялата страна в глобалните све- 

телекомуникациите в нашата страна, прила- товни развойни процеси, 
гане на най-съвременна технология и успешно Искам да подчертая, че правителството на 
свързване на нашата със световната телекомуни- Сърбия в съдействие с отаналите носители на ик- 
кационна мрежа. Това е голяма крачка към ди- ономическата политика оказва силна подкрепа на 
намична икономическа интеграция на нашата пазарните реформи, за чието провеждане са при- 
страна в съвременните съветовни процеси и една ети редица закони и системни решения. Създават 
от предпоставките за технологически напредък и се възможности за всеобхватна собственическа 
успешно икономическо развитие на нашата стра- трансформация и приватизация, за привличане на

капитали от чужбина и за размах на предприема- 
чеството във всички области.

Трябва да се подчертае и това, че в страната 
владее пълна стабилност на националната валута 
и цените при увеличение на продукцията и износа. 
Тези положителни тенденции са осъществени с 
помощта на строга финансова и фискална поли-

кет акции, следователно и контрола над виталния ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОО НА СПС И ОО ЮЛ В БО
СИЛЕГРАД ТЪРСЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ТРУДНО НАЧАЛО
Състоялите се през миналата седмица разговори за сътрудничество 
между двата отбора в общината показаха, че съществуват въпроси, 
по които се налага незабавно да се установи сътрудничество. Разго
ворите обаче показаха също така, че има и различия в подходите 
как и по кои въпроси и области да се сътрудничи

Членовете на Изпълнител- стоящите избори нашите две ля
ния отбор на Общинския отбор во ориентирани партии трябва 
на СПС настояваха участниците да излязат заедно, понеже от ре- 
в разговорите да предложат и зултатите зависи не само каква 
приемат съвместна платформа ще бъде политическата система 
за излизане на предстоящите из- на Сърбия, но и нейната по-на- 
бори за президент на републи- татъшна съдба. Разбира се, тря- 
ката и за народни представители бва да си сътрудничим и по въ- 
в Скупщината на Сърбия. При- просите за развитието на общи- 
състващите членове на Общин- ната и за подобряване на живота 
ския отбор на Югославската ле- на хората”, подчерта Велинов, 
вица обаче настояваха сега да се 
установи сътрудничество само бора на социалистите настоява
ло въпросите за развитието на ха "лошите думи да се забравят” 
общината и за разрешаване на и двата отбора да установят съ- 
проблемите в стопанството й, а трудничество, като приемат пла- 
възможността за политическо тформа за излизане на предсто- 
сътрудничество и съвместното ящите избори, 
излизане на изборите допълни
телно да се проучи. Имайки дател на ОО на ЮЛ, каза, че един 
предвид различията по въпроса е въпросът за сътрудничество за 
за излизането на изборите, как- развитието на общината и за ре- 
то и необходимостта от сътру- шаване на проблемите на об- 
дничество по множество други щинско равнище, а друг е дали 
въпроси, накрая бе избрано ос- двата отбора ще вземат решение 
емчленно координационно тяло, да излязат заедно на изборите, 
което в срок от десет дни да на- "Считам, каза той, че сега тря- 
бележи въпроси, по които двата бва да говорим за това как да 
отбора да сътрудничат. След то- помогнем да се подобри 
ва предложението му отново ще 
бъде обсъдено от членовете на на хората в общината . Любен 
ИО на ОО на СПС и на ОО на Глигоров, секретар на ОО на

ЮЛ, подчерта, че възможности- 
Кои разногласия охлаждат те за сътрудничество са големи, 

отношенията между СПС и ЮЛ ”Но преди да установим каквото 
в Босилеград? Защо не бе при- и да е сътрудничество, трябва да 
ета инициативата на ОО на СПС решим спорните въпроси. Преди

всичко в Изпълнителния отбор

на

на. Почти всички членове на от-
НАЙ-ГОЛЯМАТА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНВЕСТИЦИЯ 
НА БАЛКАНИТЕ

По повод подписания договор републикански
ят премиер Мирко Марянович даде официално тика и °Ще повече с непрекъснати усилия на пра

вителството да осигури баланс между икономи
ческата и социалната стабилност от една, и ди-

Любен Александров, предсе-
изявление, в което между другото се казва:

"Установяйки пратньорски отношения с та
кива силни и признати в света компании, каквито 
са СТЕТ и ОТЕ, нашата страна осигурява тех
нология за XXI век в областта на телекомуни-

намичния стопански ръст от друга страна.
Средствата, които ще бъдат осъществени от 

тази сделка, ще бъдат използвани изключително 
за реализацията на ключовите цели на рефор-

Ка“става дума за стратегическа инвестиция в "Те- ма™: Укорено увеличение на производството и 
■* износа, развитие на нови предприятия, изграж

дане на модерно пазарно стопанство, което ще 
бъде отворено към света, откриване на нови ра
ботни места и увеличение на заплатите и жиз
нения стандарт на населението.

леком - Сърбия” от милиард и 568 милиона ДЕМ. 
Това е най-голямото такова капиталовложение на 
Балканите, а по отношение на осъществения об
ществен продукт - и в цяла Централна Европа. 
Домашното предприятие запазва контролния па-

положе- 
нието в стопанството и живота

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

Голям аеромитинг в Батайница
ЮЛ.

да се изготви съвместна плат
форма за излизане на предсто- на ОС трябва да влязат двама 
ящите избори? души от ЮЛ и ОС да ни даде

Милчо Лазаров, секретар на помещение за работа, понеже е 
ИО на ОО на СПС, в уводното си дала на останалите отбори”, из- 
изложение каза, че се налага тъкна той. И останалите члено- 
двете ляво ориентирани партии, ве на ЮЛ заявиха, че трябва да се 
следователно и тукашните им установи сътрудничество, но и 
отбори, да излязат заедно на при условие, че се забравят ”ни- 
предстоящите избори. "Истина ските удари” по време на мина- 
с, че по време на изтеклите из- лите избори, не се знае дали ще 
бори за отборници в Общинска- съществува доверие и честност, 
та скупщина между нашите два ако не се рашат спорните въп- 
отбора имаше разногласия и не- роси.
толерантност както от едната. Двата отбора на двете ляво 

другата страна. Това ориентирани партии трябва нез- 
трябва да се забрави”, заяви той. абавно да започнат да си сътруд- 
Да не се връща ^филмът назад” ничат по въпросите как да се ре- 

Вене Велинов, предсе- шават проблемите в стопанство- 
дател на ОО на СПС. ”На пред- то в общината, които всекидне

вно се изострят - се съгласиха
—-----------------------------------------всички участници в разговорите.

От 31 отборникп в Общинска- Ако тези проблеми не се реша- 
та скупщина п Босилеград, 22 са от ват и ако не се предприемат по- 
СПС, а шест - от ЮЛ. В ЮЛ твър- съществени мерки за подобря- 
дят, че "нашите отборници побе
диха в колегиите с една трета част особено в селата, недоволството 
от пълнолетните граждани в об
щината” и настояват да имат двама 
души в Изпълнителния отбор на 
ОС, наброяващ седем члена.”

ОО на СПС е съгласен ОО на 
ЮЛ да има един член в ИО ма ОС, както подчертаха членовете на 
при условие той да бъде просветен ЮЛ, отговорността на СПС като 
работник, и да е отборник в Общин- партия на власт в общината, с 
ската скупщина, изискват членовете огромна, 
на СПС.

По повод отбелязването на Деня на Югослав- грама ще участва новосформираната аерогрупа 
ската войска и петгодишнината от нейното уч- на Военно-въздушните сили и Противовъздуш- 
редяване на летището в Батайница, недалеч от ната отбрана към Югославската войска, със са- 
Белград в неделя на 15 юни ще се проведе Между- молети от типа Супер Галеб . 
народен аеромитинг н ще бъде организирана из- Умението си ще покажат и летците от трупата
ЛОЖШалГбГаЛйТерИоми°Х™ще се проведат от ° ^ТпърТня Международен 
о часа сутринта до 18 часа след пладне. На ас- град ще се представят и летци и съвременни са- 
ромитинга*3могат да присъстват всички заинтер- молети от повече страни - Русия, Франция, Ита- 
есовани граждани. Входът е безплатен, лия, Унгария,,,

В богатата и изключително атрактивна про-

БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВО ЗА НОВОБРАНЦИ така и от

пуснем”.
Поздравявайки новобранци

те и пожелавайки им щастливо 
завръщане след войниклъка, 
Васил Йовчсв каза, че

ната въоръжена сила за защита 
на суверенитета и териториал
ната цялост на страната, мира и 
свободата. Затова войската се 

като модерна, боево 
съв-

По повод на изпращането на 
новобранци от Босилеградско 

Войските на Югославия, на 6 
казармата в Босилеград

поиска и

във
нс сст. м. в

беше устроено скромно търже
ство. Добър път пожелаха на но- 

подполковник

изгражда
ефикасна, професионална, 
рсменно въоръжена и деполити-

Заради тези нейни ха-

съмняваме, че и вие, както и 
много поколения преди вас, щс 
бъдете прилежни войници във 
всяко едно отношение”, а Ма- 
ринкович им поръча: "Другару
вайте и изграждайте приятелски 
отношения с войниците от други 
среди и афирмирайте родния си 
край”.

Спонсор на тържеството бе
ше трудовата единица на лесков- 
ското ”Електроразпрсделител- 
но” в Босилеград.

вобранците
Сречко Томич, представител 
Комендантството от Враня, Ва
сил Йованчов, председател на 
ИО на ОС, Видан Маринкович, 
началник на Отделението по въ
трешните работи, и Васко Геор
гиев от службата по военни въп
роси в Босилеград.

След като връчи призовки на 
новобранците, подполковник 
Томич каза: ”Войските на Юго
славия представляват единстве-

ванс на живота на населението.зирана.
рактеристики е принуден да я 
уважава и евентуалният агре
сор”. Томич подчерта, че ”нико- 

било леко да бъдеш вой
ник - особено днес, когато към 
нашата страна се отправят най 
различни закани”. "Никога, каза 
той, не сме и няма да застраша
ваме чужда свобода и мир, жи
веем на своите вековни прос
транства и никога няма да ги на-

на

на гражданите ще се увеличава. 
А тъкмо върху това недоволст
во опозицията ще изгражда из
борната си платформа. Затова,

га не е

В. Б.В. Б.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СУБНОР 
ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

Старото ръководство остава 

до развръзката иа споровете

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЮЛ

” ЕДИН ЧЛЕН - ЕДИН ПЛЮС”
На проводеното през миналата седмица заседание на секретариата на Общинския отбор па ЮЛ в 
Димитровград бяха разгледани въпроси о г изключително значение за бъдещата политическа дейност 
на тази партия иа територията на Димитровградска община. Па заседанието присъстваха членове Iе 
на този орган: Георги Първанов, Томнца Мнтов, Нидойко Петров, Васа Ллсксов, Борис Лазаров, 
Снежана Симеонова, Жаклнна Милошсва, Светослав Панов, Жива Глигоров и Жикнца I юрджсвски.

иго настинат гази организация 
да сс (ггдели от "магичния” си 
окръжен отбор.

Що се отнася до изборите ч 
Общинския отбор на СУ БНОР в 
Пирот, Стоянович, Манич и 
Денчич изтъкнаха, че изборите 
са проведени, обаче според техн
ите оценки те са протекли в една 
недемократична и хаотична ат
мосфера, така че правово въоб
ще не мога т да се считат за леги
тимни. "На най-важните постове 
в тази борческа организация са 
избрани хора, които въобще не 
са членове на Общинския отбор 
и затова пито са имали правото 
да избират, нито да бъдат избра
ни. Вследствие на изборните ма
шинации, единството на борчес
ката организация в Пирот сери
озно е нарушено. Ние не оспора- 
ваме на новоизбраните лидери 
на Общинския отбор на СУБ
НОР в Пирот, че са били борци, 
обаче посочваме, че те не са чле
нове на борческата организация. 
Затова ще настояваме да се ану
лират нередовните изборни ре
зултати и да се проведе 
изборно събрание” - заяви меж
ду другото председателят на Ок
ръжния отбор Димитрие Стоя
нович.

На 5 юни т. г. в Дими тровград 
се проведе заседание иа Окръж
ния отбор на СУБНОР за Пи
ротски окръг. На заседанието 
участваха Димитрие Стоянович, 
председател на Окръжния от
бор, Раде Манич, секре тар на от
бора, Стоян Денчич, член на от
бора (всички те те са 
общинската организация на СУ
БНОР в Пирот), Еленко Пет
ров, председател на борческата 
организация в Димитровград, 
Владимир Николич, секретар на 
тази организация, както и Лю
бомир Станкович, председател 
на ОО на СУБНОР в Бабушница 
и Миодраг Андрей1!, член на 
Окръжния отбор от Бабушница. 
Не присъстваха 
Окръжния отбор от Бела 
ка, понеже лидерите на борчес
ката организация в гази община 
(съгласно статута на реиубли- 

СУБНОР) настояват

зисквапията критикуваха този коварен опит ма 
организаторите на "Кръглата маса да интерна
ционализират" въпроса и подчертаха, че идейните 
създатели на "Кръглата маса" не могат да пред
ставят българското мацииство изцяло.

На заседанието бе съобщено, че наскоро в Ди
митровград Общинският отбор на ЮЛ ще орга
низира трибуна, на която като гост ще бъде по
канен и съюзният министър за местно самоупра
вление Зоран Модринич. В Общинския отбор 
що така обмислят идеята да сформират общински 
работнически актив, който ще действува в рам-

Анализирайки възможностите за по-нататъ
шното развитие на общината, членовете на секре
тариата внесоха многобройпн предложения, като 
засегнаха почти всичките области на живота и 
труда. Така например те се застъпиха за приори
тет на младите експертни кадри, за активизиране 
на културно-художествените дружества в града, 
за безплатно образование и безплатна здравна за
щита и др. Особено внимание те посветиха на 
тежкото икономическо положение на стопански
те фирми в общината и предложиха редица меро
приятия, с конто ситуация та в тях би могла да бъде 
подобрена. На заседанието бе подчертано осо
бено, че в предстоящия процес на собственичес
ката трансформация у нас всестранно трябва да се 
защитават интересите иа работническата класа, 
както и да се внимава този процес да не ее пре
върне в кражба на общественото имущество.

Коментирайки състоялата се в Дими тровград 
неотдавна "Кръгла маса", организирана от хума
нитарната организация "Солидарност" и "Хелз
инкския комитет за защита правата и свободите осъществяването на политическите си идеи ОО 
на българите в Югославия", членовете на секре- на ЮЛ трябва тясно да сътрудничи и координира 
тариата оцениха, че правата на българското мал- своите дейности с тези иа Общинския отбор на 
цинство в Югославия трябва да се решават пре- СНС. 
димно в нашата страна. Всичките участници в ра-

члеиовс на

съ-

китс па тази партия.
Иа заседанието също така етапа ясно, чс в 

момента Югославската левица на територията на 
акция под название "Ед-цялата страна провежда 

ни члеи-едим плюс". Тази акция има за цел да се 
увеличи броя на членовете на тази партия, като по 
този начин ее обезпечи по-голяма подкрепа ма 
политиката на ЮЛ.

членовете на 
иалам-

На заседанието доминираше мнението, че в

канския
тази организация да влезе в 
състава на Окръжния отбор на 
СУБНОР за Ниша веки окръг.

Присъстващите членове на 
Окръжния отбор на СУБНОР 
анализираха изборите в общин
ските отбори на борческите ор
ганизации отделно за всяка об
щина в окръга и констатираха, 
че изборите са проведени пра
вилно единствено в Димитров
град и Бабушница. На 14 юни т. 
г. в Бела паланка би трябвало да 
се проведе изборно събрание на 
борческата организация в тази 
община, на която най-вероятно 
окончателно ще бъде решено 
остава ли тази организация в 
състава на Окръжния отбор на 
СУБНОР за Пиротски окръг. 
Членовете на Окръжния отбор 
от Пирот отправиха критики по 
адрес на лидерите на борческата 
организация в Бела паланка, ко-

Б. Д.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА ДС И ДСБЮ В БОСИЛЕГРАД СА 
СТУДЕНИ

отново

Едни искат, други не искат да сътрудничат Уважавайки аргументите на 
членовете на Окръжния отбор 
от Пирот, представителите на 
общинските отбори на СУБ
НОР от Димитровград и Бабуш
ница заеха становището старото 
ръководство на Окръжния от
бор и по-нататък да ръководи 
работата на отбора, докато не се 
организират нови избори, съот
ветно докато не се разрешат не
съгласията в рамките на Общин
ския отбор на СУБНОР в Пирот.

Б. Д.

• Драган Андонов, член на Общинския отбор на ДС: ” Настояваме да установим сътрудничество с 
вас, но вие не искате. Не ми е известно защо правите това".
• Марко Шукарев, председател на Главния съвет на ДСБЮ: ” Всички сръбски партии са против нас и 
не съществуват възможности за сътрудничество”

На състоялата се неотдавана в Босилеград 
пресконференция на Демократическия съюз на 
българите в Югославия, един от присъстващите 
каза, че "българите, независимо от това къде жи
веят, са толкова неединни, че са достатъчни двама 
души, за да формират три партии"! Това беше 
повод да стане дума за (не)съществуването на ус
ловия за сътрудничество между общинските от
бори на Демократическата партия и на ДСБЮ в 
Босилеград.

"Тази констатация е точна" - каза д-р Драган 
Андонов, член на Общинския отбор на ДС в Боси
леград. - "Нашият отбор например настоява да 
сътрудничи с ДСБЮ, но ръководството му не при
ема инициативата. Не ми е известно защо правите 
това, когато има много въпроси, по които не само 
че можем, но и трябва да си сътрудничим", добави 
той, като поиска отговор от ръководството на 
ДСБЮ.

"Не вярвам, че има начин и възможност за 
сътрудничество. ДСБЮ се бори за правата на бъл
гарското национално малцинство. Тази задача вие

я нямате в програмата си. Убеден съм, 
ръководство не мисли като Вас”, отговори му Ив
ан Николов, секре тар на Главния съвет на ДСБЮ.

Възможности за сътрудничество между двете 
партии и двата отбора не съществуват и за д-р 
Марко Шукарев, председател на Главния съвет на 
ДСБЮ. "Нито една сръбска партия, без значение 
дали тя е на власт или в опозиция, никога няма да 
е заедно с ДСБЮ. Всички са против нас, следо
вателно и вашата партия и вашият отбор, и не 
съществуват никакви възможности за сътрудни
чество", каза той.

На пресконференцията Андонов не каза в кои 
области и по кои въпроси могат да си сътрудничат 
двата отбора. И Шукарев не каза защо "всички 
сръбски партии са против ДСБЮ”. На излизане от 
залата, в която беше устроена пресконференци
ята, членове на двете партии се съгласиха, че за 
двата отбора има "един единствен въпрос", 
който могат да си сътрудничат - вземането на 
властта в общината от СПС. Не беше уточнено 
обаче как.

че вашето

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СУБНОР ОТ ДИМИТРОВГРАД

ГРИЖА ЗА СТАРИТЕ И 
ИЗНЕМОГВАЩИТЕ БОРЦИ

На 4 юни т. г. се проведе засе- гато става въпрос за материалната 
данне на Председателството на подкрепа, той изрази боязън, че 
Общинския отбор на СУБНОР от поради скромното финансово със- 
Димитровград. Председателят на тояние на организацията няма да 
Председателството г-н Еленко може оптимално да се помогне на 
Петров запозна присъстващите всички бойци, търсещи такава по- 
членове на този общински орган с мощ. 
програмата за дейностите на ди
митровградския СУБНОР 
настоящата година и

по

В. Б.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДСБЮ В ДИМИТРОВГРАД

ДСБЮ не е организатор на ” Кръглата маса”
В програмата на дейностите на 

през ОО на СУБНОР за тази година
между другото е запланувано презнакратко го

вори за проведените дейности на септември да се посетят старите и 
тази организация от началото на болните членове на тази органи- 
годината. Петров особено акцен- зацня, а в знак на внимание и за- 
тува върху факта, че ОО на СУБ- гриженост да им се връчат скром- 
НОР досега е подпомагал финан- ни подаръци, 
сово своите членове, които са били

Непосредствен повод за среща 
на представители на ДСБЮ със 
журналистите, състояла се на 3 
юни т. г., е изявлението на Воин 
Велкович, председател на Окръж
ния отбор на Сръбската радикална 
партия (СРС), във вестниците 
"Новости", "Дневен телеграф” и 
още някои по повод 
в Димитровград "Кръгла маса”.

"Ние не сме организатори на 
"Кръглата маса” и нямаме нищо 
общо с нея, даже никой от ръко
водството на партията или пък 
нейн член не е присъствал на 
"Кръглата маса” - изтъкна доктор 
Марко Шукарев, председател на 
ДСБЮ. - "Организаторите - Хелз- 
ински комитет и "Солидарност” -

що подобно ние никога не сме тър
сили. ДСБЮ търси само онова, ко- ние Шукарев говори за проблеми- 
ето е залегнало в Конституцията те, които ДСБЮ вижда във връзка 
на СРЮ, а не се провежда на прак- с езика в училищата, местните нн- 
тика. На малцинството да му е яка формацпонпи средства, за поло- 
кожата, ако се намери в поло- жението в ГИД. 
жение да го защищава СРС.”

В по-нататъшното си изложе-

Според предварителните пла- 
в трудно материално положение, нове, в борческата организация та- 
но през предстоящия период, ко- зи година тържествено ще се озна

менуват следните важни истори
чески дати: 4 юли. 7 юли. 8 септем
ври и 30 септември (на тази дата 
преди 50 години е създаден юго
славският СУБНОР.) Да споме
нем, че организацията вече е от
белязала 9 май-Деня на победата 
над фашизма.

На заседанието на Председа
телството са избрани и две коми
сии: комисия, която ще има задъл
жение да се грижи за паметниците 
и да тачи традициите от народно- 
освободителните войни (с предсе
дател Владимир Николич) и коми
сия за борческо-инвалидна защита 
(оглавявана от Иван Христов).

Членовете на председателст
вото разгледаха и други въпроси, 
между които тези за работата на 
местните отбори на СУБНОР в 
общината, за нередовното 
щане на членския внос от някои 
членове на борческата организа
ция.

А. т.

състоялата се УЧРЕДИТЕЛНА СКУПЩИНА НА ОЩЕ ЕДНО ДРУЖЕСТВО В ДИМИТРОВГРАД

Културно-информационен център на 
българското малцинство

Група граждани от Димитровград на 7 юни уч
редиха дружество, наречено "Културно-информаци
онен център на българското малцинство-Цариброд".

Както бе изтъкнато, идеята за формиране на та
кова дружество е доста стара, много оспорвана и кри
тикувана, но все пак е идея, която най-после се осъ
ществява. Според изказванията на голяма част от 
присъстващите, това трябва да бъде "културно-прос
ветна, научна, информационна непартийна институ
ция на гражданите от Димитровградска община, коя
то да тачи културните постижения на българското 
малцинство, да свързва културни, научни, просветни 
и други институции от България и Сърбия, да раз
пространява информации от България за културни 
събития, театрални изяви, изложби. Да организира 
изложби на известни български художници, госту- 
вания на писатели и пр.”

Макар че в названието му стои "на българското 
малцинство", в член 7 от Статута на дружеството 
пише: "Член на дружеството може да бъде всеки 
пълнолетен гражданин на СРЮ, без оглед на национ
алност или вероизповедание, който приема Статута 
на дружеството". От друга страна, категорично е из
тъкнато, че в никакъв случай това не означава пара
лелна институция на Центъра за култура в Димит
ровград. Напротив - те могат само да се допълват и 
успешно да си сътрудничат.

На учредителното събрание е приет Статут на 
дружеството и е избран Управителен съвет от седем 
и Надзирателен съвет от трима членове. Прието е и 
решение да се избере Програмен съвет. Средства за 
работа ще се обезпечават преди всичко от спонсор
ство и дарения на отделни лица или институции.

са неправителствени организации 
и с тях ние също нямаме нищо об
що".

Що се отнася до изявлението 
на Воин Велкович, Шукарев из
тъкна, "че това е едно от най-за-
страшаващите изявления, в което 
държавата се призовава да се спра
ви с ДСБЮ, който уж застрашава 
интегритета и териториалната ця
лост на СРЮ. Трва е смешна ра
бота. Та нали всички европейски 
държави подписаха конвенцията 
за непроменяне на границите и не-

запла-

А. Т. Б. Димитров

ШмШо 13 ЮНИ 1997 г.



СТОПАНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ТВЪРДЕ СЕРИОЗНО ПОЛОЖЕНИЕТО В ГИД СЕ НОРМАЛИЗИРА

РАЗВОЙНИТЕ ПРОГРАМИ ЧАКАТ 

СРЕДСТВА ОТ ФОНДА
Стачката е 

прекратена по 

препоръка на кмета
н™ноп” КватГ^нГчр **°',,легРаДска община се намират в незавидно положение. Цехът на ЕИ от
търговско-госгилннчарско^Кпред„ш!ятие”^г||б0’’ЯТ' ВТ°Ра Г°ДИНа "С Ра)ВИВа ст*”“ и
вече дълго впемс се измит Диринтие Слога , а селскостопанското предприятие Напредък”
плодове и зеленчуци и Автотпанспппт^тоапНеВОЛЯ' Нсн1?ес™° е бъдещето и на цеха за сушене на 
малки заплати. ^ ртното предприятие. Останалите работят с намален капацитет и

На общото събрание на голяма част от работниците в металния 
цех, състояло се на 5 юни т. г., е прието решение стачните действия 
в този цех непременно да престанат. Същия ден и членоветете на 
стачния комитет последваха примера на работниците в този цех и 
приеха съответно постановление.

По този повод помолихме говорителя на комитета Зоран Сви- 
ленков да коментира новосъздадената ситуация. Според него стач
ният комитет и стачкуващите работници са решили да прекъснат 
стачните си действия по препоръка на общинското ръководство, 
по-точно по препоръка на председателя на ОС Димитровград Ник
ола Стоянов, който им е внушил да направат ”една крачка назад”. 
Според преценките на Зоран Свиленков стачните действия, ако 
биха продължили още, не биха имали никакъв смисъл и оправ
дание, тъй като генералният директор на ГИД Иван Марков въоб
ще не иска да преговаря с членовете на стачния комитет. "Коми
тетът и стачкуващите работници досега са се опитали да посочат 
на всичките работници на ГИД, както и на компетентните органи 
в общината и в предприятието, че политиката, която води Иван 
Марков, е катастрофално лоша. Но по всичко изглежда, че пове- 
чето от работниците в това предприятие са съгласни да работят 
само за 100 динара. Следователно, никой не може да попречи на 
работниците да работят без пари, ако те самите желаят това. Ко
митетът и стачкуващите работници се дистанцират от всички пос
ледици от погубната делова и кадрова политика на сегашното ръко
водство на фирмата, но в крайна сметка времето ще покаже, кой е 
" ” изтъкна Зоран Свиленков.

нотоаположАе°нЛие аГбогИп^ЗИС' К°ЙТ° °Т началото на настояща- зайн и маркетинг от Ниш за 880
ското стопанство сз НУЖНИ ирад" тагодннаеаРансФ°Рмнранвдъ- 000 динара за съживяване на ското стопанство са нужни нови лгосрочен. От началото на нас- цеха в Боснлегаал
?оване наТроизводствените" и6' ТОЯЩата година във фонда се на" По този въпрос и въобще за
мощности. Затова обаче п МИра пРогРама за обезпечаване състоянието и проблемите в об-
ниспедства скоитотевмоче^ на машини и съоръжения за но- ластта на стопанската дейност и 
не разполагат Попапн това и Т3 ВИ пРоизвоДстпени линии и асор- други сфери, за възможностите 
напоед епинстненятя им о ЗВ" Т1шенти на дървообработвател- за нейно съживяване и по-ната- 
остават отпепннте г ПОРа ното предприятие 'Бор’. Спо- тъшно развитие, разисква и Об- 
ск„ инст°,=Те„Ре„?бвЛИКаН- РгД проекта за програмата са не- щинският отбор на СПС в Боси- 
Репубпикптиич^ АР д СИЧКО обходими над 2 милиона и сто леград, с констатация да се ак- 
тиеи^ Ф ДЗараЗВИ_ Хпляди динаРа' Селскостопанс- тнвизират всички сили за обез-
тие, които и досега оказваше по- кото предприятие "Напредък” печаване на средства и реализи-

има иск за 856 динара за обез
печаване на съоръжения за пре
работване на месо в кланицата,

мощ на повечето стопански ко
лективи в общината .

В момента 6 стопански ко
лектива от Босилеградска общи- а 
на са

ране на заплануваните програ
ми.

Проблемите и състоянието в 
строителното предприятие областта на стопанството в об- 

подали иск до Републикан- Изградня - иск за 752 000 ди- тцината бе предмет на обсъж- 
ския фонд за отпускане на сред- нара за саниране на сепарацията дане и отстрана на Изпълнител- 
ства за нови развойни програми, и възобновяване на машинния ння отбор на Окръжния отбор 
на стойност от над 8 милиона ди
нара. на СПС, а в разрешаването им 

Искове имат и Автотранс- ще се включи и неотдавна фор- 
НаовЩ^твеното предпри- портното предприятие за 3 мил- мираният Съвет за икономичес- 

ятие Кобос през миналата го- йона и 300 000 динара, с които би ки реформи при Главния отбор 
дина Фондът отпусна кратко- купило 4 автобуса, както и об- на СПС. 
срочен кредит от 400 000 динара, щественото предприятие за ди-

парк.

а кои
м. я.

ЗАПЛАТИТЕ В ОГЛЕДАЛОТО НА СТАТИСТИКАТА

ДИМИТРОВГРАД Е ПОСЛЕДЕН В ОКРЪГА
Според най-новите статистически данни, пуб- Общините в Сърбия, в които са изплатени най- 

ликувани от републиканското заведение за ста- високи средни лични доходи са Обилич (1542), 
тистика, всеки работещ в димитовградското сто- Лазаревац (1480), Беочин (1423), Обреновац 
панство през април т. г. е получил средно по 186 (1146), Панчево (1121), Бор (1119) и т.н. 
динара. Според размера на средните лични до
ходи, изплатени в стопанството на републикан- заема последното место, понеже работниците в 
ското равнище, Димитровградска община заема пиротското стопанство през април са получавали 
едно от последните места - 8 място отзад напред, средно по 473 динара, в бабушнишкото - 304 ди- 
тъй като зад нея са само общините Голубац (92 нара, а в белопаланското - 235 динара, 
динара), Дечани (113), Куршумлгия (127), Рашка От посочените данни става ясно, че димит- 
(139), Джаковица (154), Сърбобран (165) И Ве- ровградското стопанство се намира в дълбока

икономическа криза.

В Пиротски окръг Димитровградска община

лико Градище (185). б. д.

ГЮРУЛТИЯТА В ГИД
"КОЖАРА" ПОЛЕКА, НО СИГУРНО СЕ ОПРАВИЯ

ОЧАКВАН ЕПИЛОГДО СРЕДАТА НА ЮНИ 
- ОЩЕ ЕДНА ДОХОДНА СДЕЛКА Трябваше да минат цели три се застъпват за отделяне на ме

талния цех от ГИД, което бешемесеца на "жестока борба в ок
опи” между ръководството на всъщност последното искане 
ГИД и стачния комитет (и стот- стачкуващите. Кой знае за кой 
ината стачкуващи работници от път Стоянов изтъкна, че инатът 
металния цех), за да се разбере, на двете страни в спора не води 
че единствен изход от трудното до решение, че и едната, и дру- 
положение не е стачката - още гата страна трябва да направят 
повече тогава, когато стачкуват поне крачка назад и да се дого- 
само една десета от работниците ворят. Още повече, че се стигна 
в предприятието. дотам и едните, и другите да се

А всичко започва на 5 март т. обвиняват за политизация 
г., когато е избран стачен коми- стачката, за намеса на опреде- 
тет, който приема решение от 11 лени политически партии и на 
март да започне стачни дейст- общинското ръководство, които 
вия. Стачка обаче започват само били подкрепяли съответните 
работниците в металния цех. И страни. За разлика от стачкува- 
заиочват надхитрявания между щите, директорът, когото пос- 
ръководството и стачния коми- тавиха на директорското кресло 
тст. Директорът счита стачния почти същите членове на се- 
комитет за нелегитимен (само- гашния стачен комитет, имаше в 
избрал се), и не иска да води пре- ръце си най-силния коз - 90% от 
говори с членовете му. Те му ос- работниците не стачкуват. А 
порават качествата да води фир- стачкуващите, не успявайки да 
мата, обвиняват го за тежкото си осигурят подкрепата на об- 
положение на ГИД. И така в щинското ръководство, нито да

"натисне”

на
дайки ”наиа” за якета от овча, агнешка и ярешка 
кожа.

Кожопреработвателното обществено пред
приятие ”Кожара” в село Желюша вече три сед
мици работи с около 90 на сто от наличните мощ
ности. Понастоящем в предприятието се обработ
ва агнешка ”лелц велур” кожа за делови партньор 
от Германия. Германците са финансирали набавка 
на около 50 хиляди кожи и по този начин са дали 
възможност на ”Кожара” да работи непрекъс
нато два месеца.

Според думите на генералния директор на то
ва предприятие, г-н Тодор Манич, до средата на 
този месец на германския партньор би трябвало 
да се доставят между 12 и 15 хиляди обработена 
агнешка кожа. Паралелно с обработката на аг
нешка кожа, в ”Кожара” изпълняват допълни
телни сделки с партньори от страната, произвеж-

Проблемът, който в момента е най-тежък за 
ръководителите на ”Кожара”, е блокираната 
джиро-сметка на предприятието. Директорът Ма
нич в момента води преговори с представители на 
Пиротска банка с цел да се реши този проблем. За 
осъществяването на тази цел в "Кожара” се над- 

да получат поддръжка от по-широката об-яват на
щественост.

След встъпването на дължиност на новото ръ
ководство (24 февруари тази година) на работ
ниците в това предприятие са изплатени на два 
пъти солидни лични доходи, а третото изплащане 
се очаква до средата на юни.

Б.Д.

В "СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

АГОНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
предложи две възможности за постепенно съживяване на предприятието,Общинското ръководство

работниците ис приемат нито една
Общественото предприятие за търговия и гос- 

тилночарство "Слога” и Босилеград вече дълго 
време се намира в трудно, дори безизходнополо- 
женис. Вече 21 месеца работниците са без запла
ти. Магазините им са празни. Стотина ПУ>ии водят 
и вече са спечелили съдебно дело и предприя гието 
трябва да им заплати всички досега и^чзплаг 
заплати и останалите видове плащания. Джиро- 

блокада, обаче, както бе 
6 юни тази година

продължение на три месеца. За го накарат да 
стачката в металния цех на ГИД тора, приеха единствено то 
разбра и републиканският син- можно решение - прекъсване на 
дикат, идваха представители на стачката. Някой сега може да ка- 
синдикалшш отбор за химия и же, че те се предадоха, че победи 

да посредничат, опита директорът. Все пак победи 
се да посредничи и общинското ГИД, победи разумът. Колкото 
ръководство. Почти всичките и да сме атеистично настроени, 
стачкуващи, начело съсСтачния нека този път да повярваме: 
комитет, бяха приети и от пред- же би е съвпадение, но е факт, чс 
седателя на Общинската скун- стачката прекъсна след три ме- 
щина Никола Стоянов. Той се сеца на 5 юни, на СПАСОВДЕН, 
опита да докаже на стачкуващи- И дано това да бъде спасение за 
те, че нито той, нито Степич ка- най-голямото димитровградско 
то представител на републикан- предприятие, 
ския синдикат могат отстрани да 
решат спора. Нито пък могат да

дирек-
но въз-За да не сс случи топа, общинската структура 

се опита посредством търговското предприятие 
"Малина” от Враня, чийто собственик с бизнес
менът, Иван Джорджевич от същия град, да съ- 
жипи предприятието и над 50 на сто от работ
ниците да започнат работа. Общинската струк
тура предложи и отделяне на гостилничарството, 
където също така тридесетина работника биха 
могли успешно да работят. Останалите пък биха 
могли да ползват свободните обекти на предпри
ятието за частен бизнес.

На събранието малък брой ог работници да
доха подкрепата си на инициативите, а останалите 
категорично ги отхвърлиха. Обаче нито един от 
гях не излезе с някакви предложения за спасяване 
от това безизходно положение.

неметали

мо-

сметката сега не е под

~=;==^ 
съдебни институции потвърдя г съдебни Д
задължат предприятието да изплати иск^”
плащания. Тогава не остава нищо ДРУ™, освен
ликвидация на това някога мощно предприятие.

на

А. т.
м. я.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГРУ- 
ИНЦИ

Реставрация на черквата

БОЖИЦА

Телефонна мрежа в 

центъра иа селото
ОТ ПАСТИРЧЕ ПО 

ЦЪРНООК ДО 

ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ 

В БОСИЛЕГРАД И НИШ

Черквите в Босилеградска община се намират в окаяно 
положение. Пропадат културни н духовни ценности, а 
едва ли някой се е запитал защо това е така или да е подел 
инициатива да ги защити. Решението на местната об
щност Груннци - Босилеградска община - да запази от 
по-нататъшно пропадане черквата, заслужава похвала и 
е нрисмср за останалите местни общности.

Четвърти юни 1997 година ще бъде за
писан като забележителна дата в истори
ята на село Божица - тоя ден в центъра на 
селото приключи прокарването 
фонната мрежа, чрез която 28 домакин
ства се свързаха със света.

"Най-напред 37 домакинства поискаха 
да си въведат телефон, но временно се о т
казаха, понеже не успяха да издължат су
мата, която трябваше да се заплати , казва 
Слободии Алексов от Божица, като под
черта, че за това удобство домакинствата 
са заплатили по 4111 динара.

Рз.ководстната на местната общност, 
Общинската скупщина в Сурдулица и на 
ПТГ от Враня, чиито специалисти прока
раха мрежата, настояваха да се ез.здадат 
възможности повече домакинства да си 
въведат телефони. Вградената автомати
чна телефонна централа в пощата в селото 
е с капацитет от 160 номера и дава въз
можност телефони да получат и домакин
ства в махалите. Алексов казва, че интерес 
за вз.веждане иа телефони проявяват и ня
кои домакинства от махалите и че ще пос
ледва акцията "мрежата да тръгне и кз.м 
тях".

на телс-

По телефона: "Доктор ят път от Босилеград към въ
трешността на страната тога- 

беше "руският път" през 
Весна кобила, който беше не
проходим по 5-6 месеца в годи
ната, и ако се случеше така, че 

болен или контузен човек 
щото този вестник навреме ю ТрЯбш, да му се направи олер- 

и необективно ацИщ той просто беше осъден 
ма смърт. От време на време 
от Белград командироваха по 
един лекар-хирург, но гой об
икновено оставаше малко вре
ме, понеже не беше свикнал с 
живота и работата в една от 
най-зазънтенитс и най-бедни

"Вече много години се протака тази акция. Договаряме 
се, правим планове, но конкретно и сериозно нищо не пред
приемаме. Едва сега помръднахме инициативата от 
мъртвата точка. Взехме решение да започнем събиране па 
парични средства - доброволно, кой колкото даде и има 
възможност. Резултатите са добри. Отзивът също. Стойо 
Янчов, нашенец-груннчанин, който живее в Белград, дари 
100 германски марки. Всички му благодарим. Обезпечихме 
керемиди, сменихме дървената конструкция па покрива и 
го покрихме. Възобновихме и цялата дограма. Отвътре 
обковахме с ламперия, а отвън поправихме фасадата. 
Запланували смс да уредим дворното място и да поставим 
ограда. Нали старите хора казват, чс черквата и училището 
са огледало на селото. От този девиз сме се рзжоиндшш и 
сто че вече успяваме"., подчерта председателят на местната 
общност Иван Тасев.

Тасев казва, че има още много да се работи и се

Стоянов, може ли един разго
вор за "Братство”, за вашата 
двадесетгодишна работа в Бо
силеград"?

ва

Докторът: "Не може, за ла

тенденциозно 
писа
чета го, но, право да ви кажа, 
не обичам в него да се пише за

за мен. Получавам го.

мен...
"Но д-р Стоянов, уверявам 

Пи, че сега "Братство” е един 
сериозен и качествен вестник.
Списват го млади, опитни и околии. По-старите хора с ува

жение и благодарност споме
наваха не само д-р Богдано- 
вич, но и хирурзите от Бел
град, които работиха в Боси- 

Д-р Диани Стоянов е 65- леград след 1950 година: Ми- 
годишен пенсионер, който вс- лош Савич, Стеван Малина, 
че двадесет години живее в Тодорович, Гаврилович, Ник- 
Ниш. Почти толкова години е одиевич, Божидар Чампар. И 
бил лекар в Босилеград. Си- д-р Цветко Глигориевич, с ко

гото започнах да работя като 
хирург - спомня си той.

школувани журналисти и сът
рудници...”надяват на помощ - преди всичко парична - от всички 

груинчанн, независимо от това къде живеят, защото тех
ният корен е оттук. Докторът се съгласи.

м. я. в. Б.

МАЛКА АНКЕТА: КЪДЕ СЛЕД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Медицина, електротехника, гимназия...
Гимназията в Босилеград.

МАРИЯ СПАСОВА от Райчиловци: "Жела
нието ми е да бъда здравен работник. Да оказваш 
помощ на болни е хуманна и благородна работа. 
Затова най-напред ще сс опитам да се запиша в 
Средното медицинско училище в Лесковац. Ако 
не успея - в Гимназията в Босилеград.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ от Босилеград: "Им
ам намерение да се запиша в Електротехническ
ото училище в Ниш”.

РЕНАТА СИМОВА от Босилеград: "Моето 
желание е свързано с някое занаятчийско учи
лище. Най-много ме привлича фризьорството. Ще 
усъвършенствам занаята в Белград. Мисля, че та
ка най-бързо ще намеря работа и ще започна да 
изкарвам средства за живот".

НАТАША ПЕНЕВА от Райчиловци: "Всички 
мои мечти пряко са свързани с Белград, със сред
ното ПТТ-училище. При условие че не успея, 
може би ще опитам в средно медицинско или пък 
Гимназията в Босилеград.

АНА АСЕНОВА от Радичевци: "Тъй като 
ученето слабо ми върви, решила съм да уча някое 
занаятчийско училище. По всяка вероятност ще 
избера фризьорския занаят и мисля да уча в Ско
пие. Там имам леля, която ще ми помогне матери
ално”.

Редовното обучение за учениците отосми клас 
на Основното училище в Босилеград приключи на 
6 юни. както и бе запланувано в учебната годишна 
програма. Преподавателите по математика и сръ
бски език проведоха и по 10 часа подготвателно 
обучение за предстоящите приемни изпит в съот
ветните средните училица. Сега 150-те осмоклас
ника трябва да се насочат към някое от средните 
училища: гимназия, медицина, електротехника... 
Ето и решението на някои от тях:

СТЕФАН СТОЙКОВ от Босилеград: "Жела
нието ми е да продължава обучението си във Во
енна гимназия, където и кандидатствах навреме. 
Сега очаквам резултатите и се надявам, че ще 
бъда приет, защото всичките ми тестове и лекар
ски прегледи бяха успешни. Ако пък не бъда при
ет. ще се запиша в Електротехническото училище 
в Ниш или в Гимназията в Босилеград.

АНГЕЛ ЛАЗАРОВ, Босилеград: "Първото 
ми желание - да се запиша в Военната гимназия - 
не се сбъдна. Сега остава да избера едно от двете: 
Гимназията в Босилеград или Електротехническ
ото училище в Сурдулица".

ЛИДИЯ ТОДОРОВА от Босилеград: "Реши
ла съм да кандидатствам в две средни училища. 
Първо ще опитам силите си в Средното съоб
щително училище във Враня, а като алтернатива 
ми е и Средното медицинско училище в Ниш, а

може и в През 60-те години броят на 
лекарите в босилеградския 
Здравен дом се увеличава. От 
Враня пристига д-р Кирил По
пов, след това постъпват на 
работа младите лекари Васил 
Христов, Аца Симеонов и дру
ги.

От 1968 до 1972 година д-р 
Стоянов специализира обща 
хирургия в Белград и продъл
жава да работи като хирург до 
1977 година, когато заминава 
за Ниш. Той с нескрита гор
дост говори за "своя екип" в 
операционната зала в Босиле
град: Нада бабицата. сестрата 
Милка, техникът Владо "Са
нитарния".

Д-р Анани Стоянов

нът. снахата и дъщерята му са 
също лекари специалисти в 
нишкия
Съпругата му Добринка е в 
пенсия.

Д-р Анани Стоянов носи в 
Клиничен център, душата си много хубави спо

мени от народа в родния Бо- 
силеградски край. С хиляди се
изчисляват лекуваните от не
го хора, инжекциите, измина
тите пеша километри по най- 
отдалече ните села и махали в 
районите на Тлъмино, Люба- 
тите. Лисините...И безсънните 
нощи на обиколки или в бол
ницата, напоследъка опера
циите, които е извършил като 
хирург.

- Моето родно село Яреш- 
ник с в южните склонове на 
Църноок, 30 км от Босиле
град. Основно училище и про
гимназия учех в моето село, в 
Бистър и Бресница, а гимна-

м. я.

ПОПРАВКИ, УТОЧНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Педагогическо училище завърших в 

Ягодина, а не в Неготин

зия завърших с отличие през 
1951 година в Босилеград.
След това се записах да след
вам медицина в Белград. През 
тази 1951 година следването в 
медицинските факултети про- идват земляци да им окаже по- 
дължаваше от 5 до 6 години, мощ и да им даде съвет във 
Дипломирах се като пети по връзка със здравословните им 
успех сред моите колеги. След проблеми или просто да го 
военната повинност и 6-ме- видят и да му благодарят за 
сечния стаж във Враня, бях помощта, 
назначен за лекар в Босиле
градска околия, която ме бе 
стипендирала две години. В 
Босилеград работих от 1958 до 
1977 г. Петнадесет години бях 
директор на Здравния дом - 
разказва д-р Стоянов.

И днес в неговия дом в Ниш

("Учителят от Жеравино”, ”Братство”, 25 април 1997 г.)
Господин редактор,
Заради истината и точното 

информиране на читателите Ви 
моля да публикувате следните 
поправки, уточнения и допълне
ния към статията "Учителят от 
Жервино”, която беше публику- 

"Братство” от 25 
1997 година:

1. В споменатата статия се 
казва, че съм завършил Педа
гогическо училище (Учителска 
школа) в Неготин през учебната 
1939/40 година, което не е точно.
Аз наистина завърших Педаго
гическо училище през учебната 
1939/40 година, но в Ягодина. В 
Неготин завърших само първи и 
втори клас, а след това се пре
местих в Ягодина и там завър
ших трети, четвърти и пети клас 
и положих зрелостния изпит за 
учител. На 26 юни 1990 година 
чествахме 50-годишнината от 
завършването на Педагогическ
ото училище в Ягодина и в сп.
"Илустрована политика" беше

поместена снимка на абитуриен
тите от 1939/40 г. по повод спо
менатия юбилей.

2. Втората неточност на ав
тора на статията се отнася до 
мястото, където отбивах воен
ната си повинност. На 1 октом
ври 1940 г. отидох войник в Са
раево, а не в Мостар, както се 
посочва в статията на Стоян Ев
тимов. Събитията от Втората 
световна война на 6 април 1941 
година ме завариха в Сараево, а 
не в Мостар. През нощта на 6 
срещу 7 април 1941 нашата вой
скова част бе прехвърлена от 
Сараево за Мостар, където 
участвахме в борбата срещу гер
манците, италинаците и хърват
ските усташи. На 17 април 1941 
г. от Мостар тръгнахме за Не- 
весинъе и Калиновик и на този 
път германците ни плениха и ни 
отведоха в изгнание в Германия, 
а стара Югославия капитулира 
на 19 април 1941 г. В изгнание 
бяхме в Милберг, в лагер в с. Ос-

тендорф, където пи задържаха 
до 2 септември 1941 г. По искане 
на военните власти от София 
ние, българите от Босилеград- 
ско и Царибродско, бяхме осво
бодени, защото Босилеград и 
Цариброд тогава бяха присъеди
нени към България.

3. Третата неточност се със
тои в това, че аз не бях назначен 
за член на Околийския народен 
отбор, а редовно бях избран за 
общински съветник (отборник) 
и за член на Изпълнителния от
бор и назначен за ръководител 
на просветното дело в Босиле
градска околия.

Авторът на статията не е

Но д-р Стоянов има и лоши 
спомени от Босилеград. През 
1967 година народът го пред
лага и избира за народен пред
ставител в Скупщината на Съ
рбия, но това не било по вол
ята на "големците" в партията 

Младият лекар Анани за- и властта. И какво става? На- 
почва да работи заедно със родният лекар и представител 
стария и авторитетен лекар изкарва мандата си в Скупщи- 
Душан Богданович, родом от ната, завършва специализацн- 
Враня, и младата колежка Лю- ята по хирургия в Белград, но 
бинка Котева от Райчиловци, в своя Босилеград го изключ- 
която по-късно става профе- ват от Съюза на комунистите 
сор в Медицинския факултет в и го сменяват от поста дирск- 
Ниш и сега живее като пен- тор на Здравния дом! Това би

ла наградата за двадесетго- 
„ дишната му самоотвержена

- През тези години наи-гол- бота на лекар „ хуманист! О
ям проблем в Босилеградския Ц ена 0 нрави... 
край беше как да се намери 
поне един хирург. Единствени-

вана в април

споменал, че известен период от 
време бях председател на Око
лийския народен отбор и секре
тар на Околийския комитет на 
партията в Босилеград.

сионерка в този град.

С привет, 
Павел Илиев, 

пенсионер от Райчиловци Стоян СТАНКОВ

ИйияВвО 13 ЮНИ 1997 г.
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Жаклина Насева ОКОЛИЙСКИ 

ФИЗКУЛТУРЕН СЪБОР
_ _ _ студентка във втори курс на Земеделския фа

култет в Белград, сйешшлносш - защита на растенията и хранител
ните продукти. Първи курс завършва със средна оценка над девет и 
признава”, че е втора ио усйех във випуска си - Поне засега. Тя е 

ио-малкаиш дъщеря на Сшояна от Райчиловии и Славко от Кара- 
маншш, заселници в Райчиловии край Босилеград.

* Няма ли да сс разсърдиш 
тс представя като по-малката 
тра па известната Оливера Насева,

пр1,:азп^т;„е"„г ”ет"стипендианта! на Републиканския д
фонд за малдп таланти? " с ! с ьм актьорката. Не

- Напротив, дори кажете, че Нр "ИКОГО ННЩО лошо да се
не съм н "наследница”, а съм от ^ Работата ме укрепва и не
по-младата "гвардия” на по-про- "“сметки^ ^ НеГаТ"ВНИ рав- 
сперитетните, по-напредналите * Къде 1|ай„м110г0 об11ча111 
поколения и се надявам, че ще ги излизаш *
надмина. Това е и естествено: та . Обичам да хода на кино, те

атър, дискотеки... Но това са по-

ши се, аз да поема сектора ”до- 
писништво и предаваща”... Вес
ко пък получи задача да замине 
за Зайчарската линия... Божо 
подчерта, че дейността в околи
йския комитет ще се отчита като 
работа в дадена трудова брига
да... Веднага след заседанието с 
Пасо съчинихме и изпратихме 
писма до всички активи във 
връзка с културно-просветната 
дейност на младежките органи
зации... Вечерта аз кандардисвах 
моя другар Гочо да поеме рабо
тата с читалищните групи...

НОВ ПРАЗНИК КРАЙ 
ПОГАНОВСКИЯ 

МАНАСТИР

17 юни 1947 год. (неделя). 
Ние, абитурентите, си гледаме 
тези дни нашата работа, но дру
гите другари не престават да бъ
дат обществено активни. Днес се 
провежда околийски физкулту
рен събор. Чаршията и игрище
то бяха изпълнени от различни 
физкултурни състави от селата, 
често много пъстри и предста
вителни и в някои случаи по-ма
сови от царибродските активи... 
Но ние хвърляхме по едно око 
към гостите и пак отидохме край 
реката (с вода и закуски), за да се 
готвим за устните изпити... Цял

кото във факултета си, но го 
опознавам от много гледни точ-

ако
сес-

ки.

ден се чуваше музиката откъм Моят съученик, Григор Соколов 7 юли 1947 год. Благодаре- 
1г1гР„иЩеТ0, а особено тъпанът... (скица с молив) ние на активните другари от По-
Дойдохме на игрището в късни- ^ ганово - нашите средношколци -
те следобедни часове и видяхме най-добрите: един тържественото празнуване на Седми юли мина 
пионерски и един милиционерски актив...

Вечерта имаше танцова и хоро.
ДОВИЖДАНЕ, МОЕ МИЛО УЧИЛИЩЕ!

нали на младите остава всичко?
* Дали наистина си по-добрата, 

или това са само твои мечти?
- Обикновено не мечтая мно

го. А онова, което искам - успя
вам да осъществя. И времето ра
боти за мен. Аз съм в Белград -

скъпите ми желания, та съм до
волна и когато отида в Студент
ския град, където също има дис
котеки, киносалон.

* Най-малко
горе-долу добре: нещо средно между тържествено 
събрание и селски светец. Имаше речи, но имаше 
и ядене, и пиене, баници и друго каквото следва. 

19 юни 1947 год. (вторник). Най-сетне сме в Бяха надошли с влакчето и доста синдикалисти от
класната си стая и нервно, без много думи из- ЦаРибРод’ както и една гР?па пионери. Гледайки 

^ к - 4 г ония природни красоти, ми стана ясно защото
чакваме Комисията, която трябва да ни съобщи Алеко РКонндтантиннов е написал онова . ”Какво,
резултатите. Директорът започна...Съгласно еди Швей лиГ някои с,шдикалисти запалено
кои си закон и еди кои си правилник...проведено к
това и това и...

ОСВОБОДЕНИ ОТ УСТНИ ИЗПИТИ СА:
Лидия НЕЙКОВА, Веселин ДИМИТРОВ, Гри
гор СОКОЛОВ, Петър КОСТАДИНОВ и аз!

Стана ми леко на душата. За себе си промъл
вих: “Довиждане, мое мило училище!”

ВСЯКА МАХАЛА - ЧИТАЛИЩНА ГРУПА

говорехме за 
учението. Трудно ли е, колко от 

извора на информациите, край времето ти отнема? 
огнището, където се надявам да — 
се огрея”.

* п
- Точно толкова, колкото му 

дам. Когато ми вземе повече, 
съм сърдита, но бързо се въз-Да намериш място под слън

цето... становявам и винаги печаля и говореха, че този край обезателно трябва да стане 
работнически център за отдих и култура.

- Точно така. Да завърша фа- във времето, и в чувството, че не 
култета тук и да продължа след- съм го изгубила. И го харча, и го 
дипломните си студии. Между
временно ще опитам да се вклю
ча в някой институт или нещо 
подобно.

ЩАФЕТА ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА МАРШАЛ 
ТИТО...

пестя заради другите занимания. 
* Кои?
- Да другарувам с връстни

ците си, да ходя на басейн, теа
тър. Търся време и за родите-

9-19 юли 1947 год. Вече записвам само най- 
важните подробности. Повече време прекарвам в 
Младежкия комитет, отколкото у дома. Нашите 

28 юни 1947 год. От днес, а днес е Видовден, аз вдигдаха Р^е от мен- заминаха на село «а почивка 
съм "свободен гражданин”. Така се наричахме и работа...Сам съм в квартирата сам(сгрижа за

ние, току-що излезлите от ученическия чин Г,рад- яде КогГто^сесреТцнГсъс своите съученици, при” 
ското ръководство на СКОЮ реши аз да работя с само ^ нашата б работа: кой какНво
членовете на втора работна чета идасъмотго- и къде ще следва, кой ще получи работа в града, 
ворник на читалищната група от махалата Средна свеНтуално селски даскал, коя ще
рампа и Синдикална улица (оная, която построи- е^амо домакиня’..
хме с доброволен труд). Свързах се веднага с от- <Нд 5 юли бяхме на гарата...посрещнахме и 
говорниците: Любчо Сливнишки, когото вече зна- атихме на млаДежка група за Международ-
ех. и Георги Алексов. които работеше в Центра- нияфестнвал в Прага. (Вечерта приказвах с Ко
лата и беше дошъл скоро от Дерекула. лето сериозно - и той е писал някаква биография.

30 юни 1947 год. Моята чета помогна на ня- и на него са казали да мълчи. Той се понаучил. 
колко семейства при окопаване на царевицата, че става ДуМа за изпращане на двама-тРима мла- 
защото техните Деца бяха на бригада. 1истихме и жн на „,1енне в Москва... но това се решавало в 
една голяма площ в Керемиджиница от кром- Б ад за цяла Сърбия...)
пирова златица - една новопоявила се бубулечка р|а ^_ти 0ще едно интересно събитие: на бъл- 
- голяма опастност за картофите. гаро-югославската граница, покрай голяма дър

вена и трицветна рампа, посрещнахме български
те младежи - носители на щафета за Маршал Ти- 
то... По тоя случай аз написах дописка и тя бе 
публикувана в ”Глас” (10. 7.1947) с голямо загла-

Каква е твоята специалност и 
защо избра точно нея?

- Защитата на растенията и 
хранителните продукти е особе
но важна в сегашните условия на 
живот. Почти всичко е флашиво
и ние сме тези, които усилено ще 
се борим за по-здрава среда и 
храна и ще бъдем носители на 
борбата за чист екологичен свят 
и здра

* Iв живот.
И защо в Белград, далеч от

родителите, сестра си.'
- Аз съм много упорита. И 

оригинална. Не се подготвях 
особено за приемния изпит, съв
сем лесно влязох във факултета. 
Тук всичко е на високо равнище. 
Дори и квартирите - вижте цени
те на квартирите, наема.

* Да не е причината в момчето?
- Може би, тогава... Сега смя-

ОБИКОЛКА НА МЛАДЕЖКИТЕ АКТИВИ
2 юли 1947 год. Не водя тези дни редовно днев

ника си. Чувства се и в дневника, че не съм ученик 
и че живея нов живот...Завчера много организи
рани групи от Цариброд тръгнаха из селата, за да 
проверят текущата дейност на младежките ор
ганизации. Мен ми се падна Д. Нсвля. Оправих там 
с отговорника списъка на младежите, разгледа
хме въпроса за членския внос и техния план за 
работа. Селската работа е в разгара си и мла
дежите слабо са заинтересовани за друго...

Подготовка за празнуване на седми юли
3 юли 1947 год. Групата скойсвци от втори

Жаклина Насева

лите, понеже те много мислят за 
нас. Често съм с тях.

* Пак нс ни каза, според теб, в 
какво сс състои тайната на успеха? 

- Аз ли съм успешна? Току- 
- Истинско, умно, всестран- що започнах. Тепърва ще успя- 

но, духовно богато, а богато и вам Успехът е в това, с кого ще 
изобщо (така, както ме учеха ле- ни слее съдбата...

ми), чудесно, вълшебно, за
шеметяващо, такова, каквото се

там, че пак е заради момчето. 
Понеже само тук може да се на
мери такова!

вие:
Бугарска омладина )е предала меЬународну 

штафету )угословенско) омладини
Народът пък погрешно беше разбрал бара

банчика и мнозина се озоваха на границата при 
село Гарадинъе с бохчи и крошняре, като мислеха, 
че ще има традиционен събор, каквито е имало 
някъде в навечерието на войната. Младежите им 
отправяха закачливи забележки...

искпГдп организира някакъв голям "партизан- една автобиография, заради оная работа ... 
ски марш”, но другите го убедиха, че това е нере- в ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ - ”ТИТО МП ВЗЕ 
ално и чс младежите - особено ио селата - сега ЖЕНАТА!”
имат много работа в полето... Моята задача беше: 
организирано на празненството в Погаиово, т. е, 
край Погановския манастир...

НОВА ЗАДАЧА: ДОПИСКИ И ЛЕКЦИИ 
5 юли 1947 год. Днес присъствах на разши

реното заседание на Културно-просветния отдел 
при Околийския комитет на младежта, който 
главно водеше нашия Спас Крумов, по се намес
ваха Божо, Тошо Славипски и Роска Мицева. Ре-

Какво?

* И къде?
- Сега в Белград сс чувствам 

като у дома. Силно го обикнах, а 
се слеем?... Това е най-

лите

[ира само в сънищата... ^
* Не казвай, че не е действи-

нам
дали ще

телно?! трудното. Ако успея, ще зная, чс
- Ако не е, ще го направим съм успяла изобщо.

* Казват, че ако нещо силно сетакова.
* А кави са приятелките ти?
- Ревниви. Не, играя си с ду-

мите. Истински са приятелките нямам много време за мечти. Ра
ми (само че трудно се намират), ботата 
Пак се шегувам... * к

* Как се справяш в големия малко учиш...
град? Това, ” голям” предимство , Та нали си говорихме по
ли е или недостатък? вече от два часа. Вие работехте,

- Макар че е голям, всичко а за мсн времето за почивка ми- 
намира. Той ми дава на. Привет на всички...

желае...
- Съгласна съм. И вярвам. Но

21 юлн 1947 год. (неделя). Ние с Богдан сме в 
един часа през нощта в Суково - на път за Одо- 
ровп, на терен но младежка линия. Въртим се 

спирката на теснолинейката. Студеничко. 
Имаше още хора, конто чакаха. Един селянин псу
ваше и гласно разсъждаваше:

- Абе, една пейка да има? Кога ли ще тръгне 
тая пуста машина! Тия чайник, да бе тека я нари
чат...

1 ме зове...
Бързаш. Л ми се стори, че и

около

лесно се 
възможност да следвам и в жи- 

Не толкова подробно, кол-
М. Стаиойевич

На разсъмване композицията се сформира, 
пътнически вагончета. Качихме се,вота. ио нямаше

тръгнахме... Няколко души селяни и една жена с 
две малки деца... Оня-гърлатият селянин - я зака
ча с едни опашти думи:

- Ай бе, невесто, сега ли истресе тия деца? 
Ха-ха-хи!

- Мълчи, замлато! Не виждаш ли, че са голе-

УЧЕНИЧЕСКИЯ ДНЕВНИК НА МА- славия и България.
Ученици, пишете и вие днес дневник. Ако пуолику- 

дневиик след петдесет години и той щс 
. Може би тогаваш-

ЧЕТЕТЕ ЛИ 
РИН МЛАДЕНОВ ватс този ваш

бъде документ на днешното време 
нитс поколения, освободени от нашите днешни иконо
мически и политически недоразумения, ще ни видят как
ви сме били през 1997 година.

Дневникът на Марин Младенов, на един абитурент оз 
царибродската гимназия, рисува времето, когато бяхме 
пълни с енергия, когато знаехме за какво се борим. Днев
никът не регистрира само живота в училището. От него 
може да се поучат политиците, да се погледнат просвет
ните работници, а днешните гимназисти - ако не са напра
вили това досега, нека от днес да започнат писането на 
дневник. Не е късно!

Поука за стари и млади

н...
ство, какво сме чествали, как у *** това Че връст- 
охърватски, и български език! Вярно лис гш , _ ^ Р ^
циците на Марин Младенов с< г кои са завършили
ловшьу” чрез българския език? Вижт«°и ^ ^ ^ 
гимназия е Младенов през 1947 година-“ ’ „
писатели, инженери, преподава , |)цяР „ Юго_ 
науката и изкуствата хора, кои го Д _---------- .—  

ми.
- Вие, жените, мамката си джасате...- наста

вяше той.
- Без нас вие сте нищо - отвръщаше тя.
- Може, - през смях отвърщвше закачливият- 

ще бъдем нищо, когато вие проимате не две, нело 
само една дупка...

Другите го смъмриха и *гой спря с приказките.
Когато грейна слънце, пристигнахме в Одо-

- Следва -Б. Николов ровци.

о13 ЮНИ 1997 г



ПРЕМИЕРА НА ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "МОША ПИ- 
ЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ЗАПОЧНЕ

Реконструкция на болницата СЪВРЕМЕННА ” ПЕПЕЛЯШКА”
(ТЕКСТНА АЛЕКСАНДАРПОПОВИЧ, ПО ЕДНОИМЕННАТА ПРИКАЗКА НА ШАРЛПЕРО) 
ПОСТАНОВКА И АДАПТАЦИЯ: БОРИС ЛАЗАРОВ

Сценографии: Никола Денко» н СаншНесели- 
Светлинна ефекти: 1/нкала Ивапнн. Топ: Го- 
Георгнеа. Технически екип: Непар Гмнтроа,

ДалнГюр Тошев, Драган Пирата. Суфлвор: Пре- 
драг Зураакоаич.

Хореография: Таншнш 
Ниш.

В ролшПе: ИеПслпшка - Александра Корона,
ПеГшпа - Са пура Миха Плана, Гола - Пелени Ран- 
чева, Мащеханш - Албена Стаменова, бащата - 
Емилия Инатиш, Графшш Крофншш - Емппа Га
рирана, Внконшсса Теса - Александра Кръсшена,
Марки.ш Лили - Юлняна Риуисииленич, Принцът 
- Ерашнслан Днмишрон, Ауюшаншъш - Миша Ка- 
менон, Генералът - Валентина Сшанрона, Под- 
Поручик Китни - Пиана Михаилона, Келнерът - 
Милан Данндоннч, Царят - ПорнеЛаларон.

Татшори: Игор Пешрон, ДалнСюр Алексон,
Бабин Марин кон, 1/инослан Пешрон, Марко М ар- 
кон, Александра Златиш нш, Пипа Петрана, Ма
рия Хрисшона, Марина Андонона н Виктория 
В асо на.

Най-младите любители на театъра (и не само 
те, но и възрастните почитатели на театралното 
изкуство) бяха изненадани твърде приятно на 3 
юни т. г. с представянето на драматичната секция 

от пети и седми клас) при 
Моша Пиядс”с пиесата ”Г1е-

Почтн всичко е готово, за да започнат в най-скоро време ре
монтните работи в болницата-с тационар в Димитровград.

Това е констатирано на заседание на Съвета на местната об
щност в Димитровград, проведено на 6 юни т. г. Давайки отчет 
докъде се е стигнало с подготовката за реконструкцията, Васил 
Велчев, директор на Здравния дом, изтъкна, че инициатива та па 
Местната общност за уреждане на стационара съвпада с исканията 
на гражданите и желанията на хората, работещи в здравеопазва
нето. Според Велчев най-важното е, че е осигурен необходимия т 
кадров потенциал от тукашни лекари, че е получено съгласие от 
Медицинския център в Пирот и от съответното републиканско 
министерство за повторно откриване па стационара. Димитров
градският стационар (болницата, както всички го наричат) ще ра
боти като подведомствена част на о тделението за вътрешни болес
ти в Пиротската болница. Ще има 15-18 легла, като се счита, че така 
се задоволяват нуждите на общината. Разбира се, както и досега, 

-тежко болните и занапред ще се изпращат а Пирот, а при пеоб-

”Пелеляи1Ка” бе изигранапиесатаи старание,
твърде добре и от първия до последния момент на 
сцената държа публиката в напрежение.

Младите актриси и артисти с голямо чувство 
на отговорност и пълна сериозност пресъздадоха 
познатите обрати на Пепеляшка, Мащехи 1а, Ба
щата и самонадеяните сестри. И останалите обра
зи са изградени така, че да подсилят действието, 
да внушат по-голяма достоверност и да създадях 
"атмосферата” на приказката за Принца, взимащ 
за жена бедната Пепеляшка.

Ьи било твърде несправедливо поотделно да 
се посочват кои от младите акт риси и артисти се 
изявиха на сцената, защото целият колектив игра 
с много въодушевление, стараеше се да изпълни 

изискванията на постановчика, кой-

ноа.
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ходимост - и в други медицински центр

Още в края на миналата година Републиканският фонд за здрав
на защита е предвидил определени средства за с тационара, по като 
се има предвид материалното положение в тази област в момент а, 
те едва ли ще бъдат получени. По па общинско равнище е рошено, 
че не трябва да се чака и разчита само на тези средства. Общината 

възможност и сигурно ще бъдат обезпечени средства чрез 
спонсориране от тукашните предприятия, така че те, в рамките па 
своите дейности, да извършат определени ремонти в стационара 
(напр. "Градня” ще проведе строителните работи, "Мотплац” ще 
подмени ламарината,' Комуналац" - водопроводната инсталация...) 
Вече се отзовават и много частни майстори, конто желаяз' да 
работят безплатно и да дадат своя принос в реконструкцията на 
сградата. От нея вече са изселени бежанците, а нещо е и поправено 
със средствата, конто Комитетът за бежанците е дал за тази цел. 
Счита се, че предстоящият строителен сезон максимално ще бъде 
използван. На заседанието на Съвета на Местната общност е 
прието решение, според което средстватта от местното самообла
гане ще бъдат насочвани предимно за тази дейност.

ове.
максимално
то, освен хубавото съчетаване на играта, твърде 
успешно изигра и ролята на Царя. Борис Лазаров 
показа, че притежава особена дарба и е жалко, че 
театърът "Христо Ботев” се лишава от играта на 
такъв талантлив атрист. И не само от него!

Трябва да кажем, че и сценографията, 
тюмографията изненадващо добре съвпадат с 
амбиента на царския палат, а подбраните музи
кални изпълнения (валсове и ламбада) напълно са 
в унисон с онова, което става на сцената.

Да заключим с думите на Добрата орисница, 
че "всеки си има Добра орисница . Гази Добра 
орисница е била твърде щедра към Димитровград 
и димитровградските театрални таланти: димит
ровградският театър има блестящо бъдеще, щом 
има толкова надарени за театрални изпълнения 
деца, юноши и младежи и девойки.

"Пепеляшка" красноречиво потвърди това!

има и кос-

(съставена от ученици 
основното училище ”Г' 
пеляшка" от Александар Поиович, който осъвре
мени едноименната приказка на Шарл Перо.

Младият поставчик Борис Лазаров безспорно 
потвърди, че има талант и умение да вдъхне на 
младия театрален колектив (наброяващ дори 24 
души) нненирации за почти "професионално 
отношение и владеене на сцената. С много любов

а. т.

ЗА ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

Нова линейка
Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ - 
ХРАМ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

записване на новия випуск ученици. Директорът 
насрочи среща с тези ученици и с техните ро
дители, за да се запознаят те с условията за учение 
н кабинетите в средното училище. Определени 

новен, документален извор, от които може да се ^яха и датн за ТрН -тържествените срещи на бивши 
види най-същественото в живо га на гимназията и ученици, които ще честват двадесета, четирдесета 
нейната сложна организация. Летописната книга и петдесета годишнина от полагането на зрелост - 
представлява дебела тетрадка в твърда подвър- ння си изгшт тук. След това преподавателите по 
зия. Лежи пред нас на масата, изпълнена с данни.
Ако някой иска да направи анализ, или да вземе 
статистически сведения, ще ги намери на едно 
място, подредени по учебни години. Преподава
телката Каменова обаче излиза в пенсия - кой ще 
сс наеме с продължението на тази книга?

От началото на май в учи
лището е необикновено оживе
но. Ако успееш да се добереш до 
директора г-н Томислав Гаков, 
ще разговаряш с него в паузите 
между десетки телефонни разго
вори и организирането на "Гим- 
назиада ’97", която тази година 
трябва да се състои в Димитров
град. Тъй като наблюдавахме 
всички изяви около нея и тя сло-

Търгнахме да видим Летописната книга на 
гимназията, която повече от десет години списва 
госпожа Милованка Каменова. Тази книга е ос-

математика и съответните езици искат справка 
във връзка с темите и задачите за зрелостния 
изпит...

В условията на такава претоварена програма 
Гаков с половин ухо слуша нашите похвали. Но 

щом се стигна до похвалите ни за 
поканите, грамотите и дипломи
те, които учениците сами бяха 
изписали за отличилите се, той 
се оживи. Обяснява, че в самата 
гимназия има лаборатория по 
цветен компютерен печат и тех
ника. Веднага допълва, че сами 
те не биха имали средства за так
ова нещо. Помогнали са димит
ровградски институции и фирми, 
на които благодари, защото и те 
самите не са с големи финансови 
възможности, а са се отзовали и 
помогнали за утвърждаване на 
авторитета на училището. На 
всички, които са помогнали, ще 
се изпратят благодарствени пис-

Здравннят дом в Димитровград тези дни получи нова съвременна 
линейка - "Пежо 2000 дизел

Както ни осведоми директорът на Здравния дом Васил Велчев, 
линейката е набавена посредством частната фирма” 'Търговия Ва
лентино”, собственост на Валентин Михайлов, димитровградчанин, 
който живее в Ниш. Линейката струва 155 000 динара и ще бъде платена 
на няколко вноски. Средствата обезпечават 50 на сто Здравният център 
в Пирот и 50 на сто Общинската скупщина в Димитровград. С 10 000 
динара от местното самооблагане в общинските средства участва и 
Местната общност на Димитровград.

Новата линейка ще се ползва за транспорт на тежко болни до 
по-големите медицински центрове и за транспорт на лица, които са на 
хемодиализа.

жи печат върху десетината дни 
около 23 и 24 май, не можем да 
не изразим впечатленията си от 
нея. Състоя се среща на ученици 
с техните преподаватели от гим
назиите в Пирот, Бабушница,
Бела паланка и Димитровград.
Като наблюдатели и супер-реви
зори в съревнованията в научните дисциплини.

а. т.
БАБУШНИЦА

Болницата официално открита, 
а на практика...

Госпожа Милованка Каменова 
пред летописната книга на 

димитровградската гимназия ма.
За бъдещите начинания, же

лания и планове беше казано следното: Учили
щето вече притежава около четиридесет картини 

г Т1 ^ _ от наши художници. Имат желание да превърнат
светата от Белград и Ниш. 23 май се падна в петък „ гимназията в своеобразна художествена
и шествието на участниците в Гимназиада 97 г
беше приветствано от насъбралите се хора. Има-

спорта и естрадните и театрални изяви присъс
тваха и представители от Министерството на про-Здравният дом в Бабушница по собствена инициатива и с подкрепата 

на общинските власти, получи съгласие от Медицинския център в Пи
рот да се отдели от същия и да работи самостоятелно. Както ни осве
доми Никола Велкович, председател на Изпълнителния отбор на Об
щинската скупщина в Бабушница, остава да се получи съгласие от 
съответните републикански органи за това. Неофициалната причина за 
отделяне от Медицинския център е несъответстващата на изискванията 
здравна защита на населението, особено медицинската помощ за по-от- 
далечените села на общината. Дали е точно това, все пак останахме без 
отговор, тъй като по време на посещението в Здравния дом здравните 
рботници стачкуваха, директора не намерихме, а никой друг не пожела 
да каже нищо по този въпрос.

От друга страна, неотдавна и по телевизията бе казано, че ста
ционарът в Бабушница отново е открит. Опитът нц да влезем вътре 
остана безуспешен, тъй като той бе заключен. Доколкото разбрахме, в 
него са приспособени две стаи, които могат в краен случай да приемат 
няколко пациента за ден или два, докато се уреди те да бъдат пре
хвърлени в болницата в Пирот. Всъщност, става дума за стари хора, 
каквито са останали предимно в отдалечените села, които могат с 
малко повече внимание в стационара да излекуват някоя по-силна прос
туда или друга болест. За по-сериозни заболявания все още се разчита 
на Медицинския център в Пирот, с който в никакъв случай не се пре
късват взаимоотношенията, независими от това, че се отделят от него.

А. Т.

галерия. Написали са писма до всички художници 
от нашия град и до други съграждани, които са 
видни научни, просветни и културни дейци, с иде
ята да се съберат на 28 юни тази година и да дадат 
свои идеи и предложения как в гимназията да се 
съберат не само картини, но и различни трудове 
на научните работници, като свидетелства за ве
личието на нашия край и град.

Имат желание да направят витрини, където 
ще бъдат експонирани трудовете на доктори на 

писатели от нашия

ше много дългокраки момчета и красиви учени
чки, като начело на колоната беше нашата тради
ционна духова музика. Различните спортни със
тезания в парка предизвикваха бурните възкли
цания и аплодисменти на феновете на различните 
отбори. Кой победи? Всички! Младостта и друж
бата, запознанствата. Това се открои особено до
бре през втората академична вечер в Дома на 
културата на 24 май.

Когато трябваше да изразим мненията си за
проведената "Гимназиада ’97”, директорът Гаков • Беше изявено и желанне материалните нужди 
сдържано прие нашите похвали. Той пак е претру- б обща грижа „а ВСИчки за просперитета
пане работа, но използва случая да изброи и други 
намерения, начинания и дейности, с които гимназ
ията наистина да бъде храм на просветата, култу
рата и традицията в града ни. Тази сутрин беше

науката, както и книгите на 
край.

на училището.
Оставаме с впечатлението, че хората в гимназ- 

самоуверено са се отправили към XXI век.пята
Лилия Нейковаорганизирана екскурзия, приемаха се дипломните 

работи на зрелостниците и се изготвяше план за/
13ЮНИ 1997г/Д1)Чд ^о



м ПИСМО ОТ УКРАЙНА
ДА СИ ПРИПОМНИМ

ПЕСНИТЕ НЪ СУ БАТ
между другото тя ни Пише:?" 9Н“ СС "олучи “исм<> <"и Лтна Пенева, българка ош Украйна,

Дейността на сръбската 
разузнавателна служба в 

навечерието на 
Сръбско-българската война

в коешо

регулярно от вас и чета с удоволствие, дори из 
ползвам в предаванията за деца някои неща Вест
никът ви е интересен, откровен и честен, кое™ 
привлича читателя. ’ ш

Все си мислех да напиша нещо за нашите бъл- 
гтфи,но в момента не мога, защото нямам 
Сега се провеждат мног 
с Деня на славянската

жавала.
Навярно неизживяната 

родина не им е давала покой и е преплела ве
селието с мъката. Затова тези песни се наричат 
още песни за жизнята” или "песни за судбата".

Обединени в един жанр - историческите с юна-

тъга по напуснатата
Преди да започнат воените действия на границата при Цари

брод по време на Сръбско-българската война през 1885 година 
населението първо почувствало събитията, които ще последват. 
Дотогава мирната граница, през която се минавало свободно и 
хората от двете й стани поддържали роднински и приятелски връз
ки, изведнъж започнала да къса тези връзки. Преминаването на 
границата станало съмнително за властите. Всяко отиване на хора 
от пиротските села в Цариброд и обратно било съмнително. Осо
бено много се следяли връзките на хората от властта. Случаят със 
Стоян Андреевич, кмета на Обреновац, най-добре показва това. 
Когато отношенията били нормални, неговата дъщеря се омъжила 
за полицейския писар в Цариброд. Тази връзка сега била съмни
телна за разузнаването. Министерството на вътрешните работи 
осведомило крал Милан за тази роднинска вързка между кмета на 
Обреновац и полицейския писар. Разбира се, тези и подобни родн
ински връзки били прекъснати.

Хората от разузнаването на Сърбия особено много се интере
сували за положението в Цариброд и оттам - в цяла България. В 
служебния пункт при Суковския мост работел Алекса Марянович, 
който докладвал на Окръжното началство в Пирот. Подобна пре
писка е имало и от другата страна. Ето едно писмо на Милан Гаврич 
от 23 септември 1885 година до началника на Пиротски окръг.

Милан Гаврич, митничар, пише:
"Господин началник,
Вчера идва при мене царибродският митничар г. Рашко. Не зная 

познавате ли го лично, но доколкото можах да го преценя по време 
на разговора, на мен лично ми изглежда човек доста учен... От 
разговора узнах, че българите се интересуват и че е изпратен да се 
увери има ли наистина в Пирот войска и дали са чули, че българите 
са поставени на границата... Той ми каза, че късно в събота вечерта 
(21 септември) дошъл при тях Окръжният началник в Цариброд и 
че уж бързал да се срещне с него, тъй като началникът още спял, 
когато тази сутрин Рашко тръгнал към Суково. Изглежда, че са
мият началник го е изпратил тук.

С особено уважение
Милан Гаврич, митничар.”
Писмото се съхранява в Архив на град Пирот, във фонда на 

Тодор Петрович.
Такива и подобни донесения имало почти всеки ден. И едните, 

и другите се стараели да узнаят възможно повече какво става отвъд 
границата. В Цариброд положението било най-лошо. В някои села 
имало опити чрез определени хора да се съберат подписи за присъе
динението им към Сърбия. Срещу парично възнаграждение свеще
никът на село Каменица събирал подписи сред населението във 
Висок за присъединението на Царибродско към Сърбия. За поло
жението в Цариброд най-добре говори и едно донесение на Алекса 
Марянович.

Писмото гласи:
"Господине, за да мога да ви осведомя по-точно за настроението 

в пограничната област на България, тази сутрин изпратих един 
сигурен стражар без оръжие, като по частна работа, да отиде в 
Цариброд за хляб. Там той прекара до четири часа след обед и 
когато се върна тук, разказа следното:

Доброволците се събират и веднага заминават, запасните са 
отишли в своите команди, народната войска се обучава и очаква 
часа на повикването.

Бездомници и скитници в Цариброд няма, доброволците са от
ишли; заедно с другите са заминали и черногорците, които едно 
време се намираха тук като работници.

Голям страх е обзел тамошното гражданство. Има най-разноо
бразни. Най-сетне, говори се между гражданите, че народното 
опълчение би потеглило, обаче се стахуват от Сърбия. След ден- 
два, ако узнаят, че няма никаква сръбска войска наблизо, и народ
ното опълчение ще потегли за Източна Румелия.

Тъкмо сега получих официалното ви нареждане да ви обадя по 
кого съм ви изпратил първото писмо. Същото аз изпратих по Мита 
Пешич, кочияш от Пирот, който заяви, че ви го е предал едва тази 
сутрин призори.

Нямах пандури да ви го изпращам чрез тях, тъй като всичките 
се намираха на служба и така изпращах според намерената 
можност. Доверителното писмо на господин началника също полу
чих. Ще постъпя по неговите указания.

Ваш покорен Алекса Марянович”.
С наближаване на войната положението в Цариброд и окол

ността ставало все по-тревожно. Започнали арести. На хората се 
гледало с недоверие. В някои донесения се споменава, че през 
септември 1885 година бил арестуван кметът на Желюша и Гоин- 
дол Давитко и откаран в Трън.

Разузаването при Суковски мост узнава за съединението на 
Източна Румелия и Княжество България. Алекса Марянович в 
доклада си пише:

"Господине, във вчерашното си писмо ви обадих какво узнах от 
българската страна.

Сега пък мога покорно да ви осведомя. От царпбродчани чух 
нещо повече по този въпрос. Ето какво казват:

Вчера техните власти в Цариброд получили официална теле
грама, в която се казва, че губернаторът на Източна Румелия бил 
изгонен и че в България провъзгласили княза за владетел на 
Източна Румелия. Румелийската войска заела позиции откъм Тур
ция, а българската също нощес търгнала за нсточнорумелнйската 
граница.

Българските запаси нощес отпътували за Трън, а българското 
народно опълчение трябва да е готово за заминаване.

Толкова узнах по този въпрос и ви обаждам по задължение, за 
да знаете".

На 7 септември 1885 година от Обреновац писмото било 
изпратено в Пирот. Войната се приближавала. На 2 ноември 1885 
година Нишавската армия минала границата. Сраженията започн
али.

време.
о мероприятия във връзка 

писменост и култура. 
Изпращам ви песните, конто събирам тук

стр?>20 май 1997^Одеса.^ "ЪрВт СбИ-’Ка' 
Първата си сбирка, озаглавена "Песните нъ 

субат , колежката Пенева посвещава "на обичан- 
ите ми българи от Буджакските степи” В 
ните бележки тя между другото 

"Подгонени от тегобите

и се

е§увод-
изтъква:

на турското робство, 
през миналите векове много българи са били при
нудени да напуснат родината си и да търсят 
места по света, осигуряващи по-спокоен 
Голяма част от тях са намерили приют 
днешна Южна Украйна, където 
компактни маси българско население. Тукашните 
българи до голяма степен са успели да съхранят 
своите нрави, обичаи, традиции, вяра и език.

Съществено място в духовната култура на бе
сарабските българи заемат народните песни. До
несени някога от България или сътворени по-къс
но тук, те продължават да изразяват радостта и 
мъката на народа, пеят се в празник и делник. 
Особено място имат трапезните песни, които сред 
по-голямата част българи са известни 
нието

СУБАТнови 
живот, 

в земите на 
и до сега живеят

с назва-
ПЕСНИТЕ НЪ СУБАТ. Думата СОБАТ е 

арбаска по произход и означава "събрание за ве
селба и гощавка". В българските диалекти тя е 
навлязла чрез турски (зоЬЬе! - "разговор, беседа"), 
което значи, че първоначално тези песни веро
ятно са били обредни, предназначени за гощавка, 
гуляи - изобщо за някаква веселба. Впоследствие 
обаче са разширили обхвата си и макар да се пеят 
по време на гощавки и гуляи, на годежи и сватби,

шките и хайдушките, митологичните с баладич- 
ните и битовите и т. н., "Песните на субат” са живи 
и до днес. "Обични песни”, те се слушат със затаен 
дъх. Като постоянен спътник в живота на бесар
абските българи, те продължават да поддъжат 
тяхното народностно самосъзнание, съхраняват в 
народната памет спомена за прародината и праро
дителите, предават от поколение на поколение 
тъжната история на своя народ. Магията, скрита 
в тях, предпазва от забвение и до днес пази жара
вата на българската духовна култура, донесена 
преди векове от далечното родно огнище в ук
раинските степи”.

Уважаеми читатели на "Братство", тук ви 
предлагаме две народни песни от сбирката "Пес
ните нъ субат” на Ганна Пенева-Бесарабска.

на различни празници, днес към тях народът от
нася песни с различно съдържание. Веселите пес
ни са отстъпили на втори план. Пеят се повече 
тъжни, в които звукът се изтръгва като вик от 
душата, оплаквайки и разказвайки за нечия съдба 
или събитие.

Спомняйки си детските години, днескашните 
баби и дядовци разказват как в разгара на сват
бата всички затихвали и тогава някой запявал 
дълга и протяжна песен. Всички слушали и пла- 
чели. Когато песента свършела, друг се провик
вал: "Весели бъдете-е!” и гощавката продъл-

РАЗИГРАЛУ СЪ Й ЧЕРНУТУ МОРИ
"Лю-лю ми, лю-лю, шк, мой 
Ива/1Чо,
нам си дъи/ря//у, см си синочу.” 
Юд де гъ л,чу нейня Ииаичу.
Той нъ слугиня Шихум йрудумъ: 
"Бре йой Шъй Ш/еби, сширъ слу- 
ги/ию,
я зъйей, зъйсй сношнъСГп• Песен, 
деШу си Гшли ги си люлялъ". 
Сши/л, слугиня шихум йрудумъ: 
"Кашу си я чул не си ли юдбралУ" 
Нейня Инанчу Шихум йрудумъ: 
"Дусе1и беше сШиръ слугиня, 
уш Шую> нъОл.й роунъ мийчша»". 
И нъ бул/а> си шихум йрудумъ: 
"Дусега Пеши йърчу чинчилу, 
юш шуЮ) нъШъй милнъ сис- 
Шрииъ".

дошло й чреми ду> сь заженъш. 
Ичинчу ншце юш Цариградъ, 
/ош Цариградъ чернъ Шурки/ш, 
а ний си иска и/ой/ Дрянуйоли, 
июш Дрянуйоли бялъ бл»лгър/с/». 
И ший му найуя и му уучедаа 
уд Дря/1уйоли млиуъ ничясип>, 
млад/» ничясип>, бялъ бългър/а>. 
Ми/гь съ малу, малу немлогу, 
йсь съ найделъ мъшка рожбиш». 
Инанчу ниида сшаръ слугиня 
сширъ слугиня юш Циригридъ, 
а //ай си ис/а> юш Чиршийъйп» - 
сширъ слугиня, бялъ бл>лгърю>. 
И ший му нийдя и му дучедиа 
бялъ бп>лгт>рк1>, сшарп» слугиня, 
сшаръ слугиня ош Чиршийамп>. 
Сша/лг слугиня дише им люля, 
дише им бичи, йесня му Пей:

Разигралу съ й Чернушу мори, 
Чернушу мори и бял Ду/ъчъ.
Чи йе игралу, чи й вилъиялу, 
дълги фп>рлялу до синьо //еби, 
ши исфг^рлялу дор шри гимийки, 
дор шри гимийки не иднъ чяръ: 
Пърчаша й шурни, шур/и/ ем 
г!>р/и/,
фшоръ гимий/съ черни /шгъ/ш, 
шрешя гимий/сг? бели българи, 
бели Сл>лгири - Я///а> чдучшсь, 
Я/1/а> чдучшсь със дче дечша>, 
със дче дечи/а>, мумче и мумичи. 
Пусшиши шурни чяръ Пруклейп,, 
чи ший съ рикле д~/> ги р!*зделъш - 
Инсщчу дали въч Цариградъ, 
май/с/у му дали /гт>и Чири/ияип>, 
сисшри му дали /л>н Дрянуйоли. 
Минъ съ малу, малу нем/югу,

въз-

ДАЛЕЧ ЮД МОЙТЪ БАЩИНА
ни бищян дчор да сидна 
и, Шебя, хубача мума, 
със ридус да йуглед/ш.
Туча яс миела чсякий час 
/1 чсичък счеШ ми й Шесян 
и юде ид/ чуя шчоя глас, 
любочнаШа ши йесян.
Дано й бил Бог, да й милозлич 
низиШ да се зи/п,рна 
и, Шебя, хубача мума, 
със радус да Пригърна.

и шихян чешреи кашу ней 
сълзише ми събаря.
Шумличи чий росни /ишШуне, 
йп.ги не раейилячаш, 
градински, Полски шшШуче 
не мъ разнисилячиШ.
ЮШ Шукаш/шШи кръсоШи 
ни идни ни ма йричличча,
/а,м (Лях сърни ч меня леШи, 

можа да 1и убикни.
Ку1а ще ида ю дома

}2Дилеч юд моййп> бащина, 
кнд мойшу Гп>рчу либе, 
и ф IТпуЗИ чуждиСГП) сшр!>/ш 
и ридус //и ми идн.
Ях ч Ший села е ПролеШШа, 
йр/ши/иу я чремиШу, 
но Шемен за меня й счийп> 
и СГпхжну ми й сърииШу.
И гораШа славей киШу Пей 
//и жалносШ си удгучаря

}2
>2

}2 }2
}2

}2 Богдан Николов
}2ни
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АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ ОТ РАЙЧИЛОВЦИ НЕ ПРИЗНА
ВА СТАРОСТТАГРАДИЩЕ НАД МОМИЦИСЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

Иай-писокоти място пя Иидлич е Големи камък 
ПНСОЧН1П1. Ти 1И местност моиичнии ДОБЪР ЗЕМЕДЕЛЕЦ, 

ЖИВОТНОВЪД, ОБУЩАР И 
ТЪРГОВЕЦ

нипичитГопедирицп, понеже някога тим наспи есп- 
ските гопедн. Малко южно се намира Градище, 
получило шгми|1шето си но останките от |радежи 
дупари от печени тухли, и хората намирали там 

други предмети да бита, което 
жипеели хора. Чичо Троян

МОИНЦИ
(Предложение от миналия брой)

Десети май 1997 година. Пурпурните лъчи на 
залязващото слънце къпят Забърдието. Моничн- 
ни са се събрали на Чуката като някога: Нацко, 
Богдана, Ванко, Иглика, Борис, Цветана, Мана, 
Гьина, Гьока, Мирка, Душан, Таска, Пача и Стан
ка... И Чуката оживя, всеки си припомня, раз
правя...

- Е, тази Чука що е чула и видела - казва баба 
Гьина. - Седели смо н работили до некоП замай и

месечину, па амеянье, шалс... Д ка тупне ту- 
панат, айде у Домат на оро, играе и старо и младо, 
а сега ей га е - параенна...

- Отсреща е Славковата къща, там сме пък 
седенкювали - казва стрина Иглика. - Соба голема 
и там се збирамо сваку вечер и старо и младо, 
носимо на ред газ п дърва н седимо до петли.

Прибира се в селото и единственото стадо от 
стотина овце. След овчаря вървят дие-три кучети 
н няколко кози,

- Е, Моннцн е имало над хиляда овце, а сега сме 
направили един булюк - казва Душан, когато и 
сега смятат за пръв "газда” в селото.

- Имахме и училище - казва дядо Мано. - Три
десет ученика в една смяна, учеха и преди, и след 
обед. Баща ми Андрея беше служител, носле аз, 
па дядо Пеша, който сега е на 92 години, но още 
не се е прибрал от Пирот... Учители бяха Тодор 
Петров - Славински. брат му Васил Петров, Гота 
Бачевски, Симча на вестникарката от Цариброд, 
Драгица Величкова, Кирил Трайков, Милаика 
Димитрова, Петър Петров, То
дор Петров, Брана Нейкова,
Елка Радева, Павел Еленков и 
други. Когато имахме училище, 
имахме и богат културно-заба
вен и спортен живот.

- Моинци е единственото се
ло, което имаше куклен театър - 
добави Мирча. - Вечеринките и 
танцовите забави се провеждаха 
в училището, а сетне в Дома на 
културата, който моинчани сами 
построиха. Никола Денков, сега 
преподавател по изобразително 
изкуство в димитровградското 
основно училище, още като сту
дент организира куклен театър, 
чийто представления можаха да 
видят хората от всички села на 
Забърдието и Висока. Куклени
ят театър представляваше гол
яма радост и увеселение, дори и 
гордост за моинчани. Главни ар
тисти бяха Георги Николов - 
Нача Николчин, Стоян Борисов 
и други, чиито имитации и интер
претации помнят всички, които поне веднаж са 
имали възможност да ги слушат. Играехме добре 
и волейбол. Моинският отбор беше предвождан 
от най-добрия волейболист в Димитровградска 
община Павел Денков. На състезанията в Забър
дието и Димитровград винаги заемахме първо 
място и печелихме първите награди: купи, мрежи, 
топки... Тогава това се даваше. Макар че от Чив- 
лини и Пурчини имаха воденици при врелото в 
Пъртопопинци, пъртопопинчани и особено мъз- 
гошани все ни подхвърляха, че сме щели да пра
вим вятърна мелница на върха на Тупанац - халма 
над селото. Казваха ни: "Моинчани с вятърната 
мелница и с кукления театър”.

- В Смиловци и Моинци имаше лозя: Над село, 
Райно лозйе, Ланджино лозйе, Чапино, Лилино, 
Закьино... - разказва чичо Сандо Ганев. - А наесен, 
когато пристигне онова ми сладко грозде и ония 
праски...сега няма такива. И ние имахме, а Арса 
Жъмбин от Пъртопопинци ни учеше как се за
сажда, копае, пръска, залама, вързва... Много по
вече сме работили, а по-малко сме имали, живее
хме скромно, но здраво и весело. Па ка че се 
зададеше Свети Гмитър - сви на кърс до дубат на 
Тупанац, колачи прережемо, свечу за здравйе за- 
палимо, а наютредън - слава, гоейе, йеденье, пеи- 
енъе, оро, веселба... Павла Малинова най-хубаво 
пееше и нареждаше.

- Покрей 20 май, ка йе летньи Свети Никола, 
обикаляли смо полье - разправяла ми е баба Ванка 
Спасова от Моинци. - Полье се обикаля медже се 
натураю, да се омеджи све, та да не кълца град. 
Зберу се мужйе, жене, момчетия, девойчетия. 
Попът изнесе иконуту, иде напред и сви по ньега, 
два по два се наредили. Иду и пою:

"Кърсша носим, Бога молим - ГЪсйоди Помагай!
Да се роди ръж и шиениид - Госйоди йомилуй!
Ош дои калса шинге жишо - ГЪсйоди йомилуй!
Ош дои грозда ведро вино - ГЪсйоди йомилуй!...

Спремо на три места, на кърс до трите ми- 
росани дуба. Кой муж носи свърдел, провърти 
дупку у дървото, а кой носи теслу или секьирче,

кюнове, гърнета и 
спидитслстпи, че тук си 
Иппиоп ка иш, че топи е чудно как са можали там да 
жипепт хора, като е па самия връх Иидлич, огк ьдсто 
като на длан се инжда Високът и забърдието, «при 
ясно небе и Витоша. За топа може би повечко ще се 
заинтересуват пашите археолози.

Рдин от най-добрите земеделци, животновъди, а същевременно 
и обущар и търговец ни времето си е бил Александър Миланов 
Пейчев от Райчиловци. Въпреки че е чакрачил д ълбоко в деветото 
десетилетие от живота си (сега е на 86 години), той все «ще е 
крепък отглежда няколко крави и бик и обработва имота си. На 
своето време е бил най-силният косач и орач в селото си.

Пейчев е пъргав, трудолюбив и весел човек, винаги разположен 
.... разговор и шеги. Интелигентен, културен и много гостоприемен 
селянин готов във псски момент да се притече на помощ на своите 
сл седи и близки. Съвсем рядко е имал недоразумения с хората и не 
се е съдил е никого. Той е един от най-заможнитс домакини в 
Райчиловци и с най-голям двор - около 30 декара все негово и то на 
едио място. Неговият двор прилича на голяма овощна градина, 
защото е засадил всякакви видове овощни дръвчета - 400 ябълки, 
100 круши, 50 сливи, 20 череши, 20 ореха и други овошки. Наред сгьс 
земеделието още от ранна младост е отглеждал овце крави, свине 
И кокошки и винаги е имал най-хубавите агне та, най-хубавите крави 
И телета И винаги е отглеждал по един бик за разплод. И сега, 
ц „преки че е на преклонни възраст, има един голям и хубав бик. На 
младини е учил обущарски занаят и няколко години е работил при 
други майстори. Не е отварял собствена обущарница. Освен това се 
с занимавал и с търговия и е имал бакалиици в Босилеград и 
Райчиловци, а но едно време и в Бранковци, обаче никога не е 

животновъдството. В работата му пома- 
1967 година тя заболяла и

чси. Попът сипе от светеиуту водицу -направи
мирото, турс че пат, ударе с теслуту и идсмо и па 
оная две места тека. Ако се зададе облак и почне 
кьиша да пада, изнесе се секьира да не пада град. 
После си отидемо дома, па ютредъи у Пърто- 
110НИ11ЦП на славу. Опи пак обикаляш иольсто на 
Тпропонту - казваше баба Ванка.

- Имахме мандра, където давахме млякото; у 
Минатото имаше кърчма; Мирон държеше ба- 
калницу; имахме и малка черква - магьерницн, 
беше я направил дядо на Нейча Лапджин, понеже 

на сън му идвало да па

но

муе тяхно мястото, а не 
прави черква до дъба на Тупанац, но рухнала, няма 
я - каза Срето.

Моинчани много обичали водата от мъзгош- 
кото врело да тече през Моинци. Решили двама 
братя да копаят пада от Мъзгош до Момици - 
водата да тече нагоре. Когатоя изкопали, единият 
отшнел до извора, а другият прислонил ухо на 
горня край па вадата. Първият питал: ”Бате,шу|

?” Другият отговорил: "Шуми, шуми, бате . Ня
кои разправят, че оттогава на моинчани им казват 
"батонци”.

напуснал земеделието и 
гала много съпругата, обаче през 
починала. Останал сам и до деи-днешен сам се грижи за домакин
ството си. Има двама синове. Единият е адвокат, сега вече пен
сионер в Скопие, а другият е лекар-специалист в Мурска Собота 
(Словения). Има два внука, една внучка и един правнук. Синът му 
Васко редовно му изпраща от Словения по 100 германски марки на 

винаги идва на почивка в Райчиловци.

ми
ли

Моинчани отвръщали на 
мъзгошани: "Бай Ранчо, ще вър- 
звате ли дъба да не го събори 
мъглата, когато се зададе откъм 
Моинци?” Или: "Бай Ранчо, ще 
хващате ли квачката да я под
стрижете, та пилетата да могат 
да бозаят мляко?”

* месец и
ИДИШ
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у>?:ж У/щш.тг У:>В СЕЛО СЕ ЧЕШМА 
ПРАВЕШЕ

(Ъкш ■В село се чешма Правеше 
голям се джумбус Правеше. 
Майстори дула слагаха, 
голяма врява дигоха.
Майсшори кориша Правеха, 
кориша, белило, Поило.
В село се чешми Правеше 
Покрай чешмаша ореха.

И все пак моинчани са до
волни. Почти всички са пенсион
ери. Имат хубав път, автобус, 
ток, вода. Готвят се да поправят 

една стая в Дома на културата, за да идва лекар 
поне веднъж седмично, да минава на отиване или 
върщане, когато отива за Висок, а в Моинци да 
идват и мъзгошани на преглед. Въвели са местно 
самооблагане да си поправят и селските пътища, 
за които първия път не достигнаха средства.
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Баба Гьина от село Моинци сега 
е на 83 години " ЙЙ»- с- -

Александър Миланов със своите крави сименталки

Като добър земеделец, животновъд и производител на ябълки 
и ракия, Александър Пейчев е награждаван от властта с грамота и 
парични възнаграждения. За производство на качествени ябълки е 
получил грамота и 1000 динара, за качествена домашна ракия е 
удостоен с грамота и е награден с 2000 динара, за отглеждане на 
крави-сименталкн, телета и бикове също получил грамота и 2000 
динара. Това било по времето, когато в босилеградските села имало 
съревновния по производство на сортови плодове п отглеждане на 
расов добитък.

В големия си двор Пейчев има три бунара, от които с бензинова 
помпа вадил вода и напоявал няколко декара.

Като дете бил отличен ученик, обаче тогава било много трудно 
за учене и родителите го оставили вкъщи да им помага в кърската 
работа. Той обича много науката и затова решил непременно да 
изучи синовете си. И двамата били отлични ученици и студенти, 
завършили факултети и изпълнили голямото желание на баща си. 
И до ден-днешен Санде Миланов, както му викат съселяните, се 
интересува от политика, редовно следи новините по радиото и 
телевизията, интересува се от международното положение и 
особено от обстановката в нашата страна, която обича много.

Ранко Карамфилов

I

Моинчани в полето

В Моинци има условия за развитие на овощар
ството, пчеларството, козарството, овчарството и 
земеделието. Макар че в селото сега има хора 
само в 18 семейства и макар че това са предимно 
стари хора, земята обработват по съвременен на
чин. Сътрудничат със земеделските кооперации 
"Сточар” и "Видлич”, които им изкупват млякото 
и другите стоки, осигуряват им изкуствени торове 
и пр. Моинчани обаче не са доволни от изпла
щането. Имат горе-долу добре снабден магазин. В 
селото има 5 частни трактора, които успяват да 
обработят площите на всички семейства. Младите 
през лятото идват на село и помагат на родителите 
си в полската работа, а пенсионерите се завръщат 
да живеят тук. Трима пенсионери вече се завър
наха в Моинци, тук живеят постоянно и отглеждат 
кокошки, свине и кози, а другите идват рано през 
пролетта и зимуват в града. Пчелари от Пирот и 
Ниш докарват кошери пчели на паша над Моинци, 
тъй като тук има доста акациеви насаждения.

Цветанка АНДРЕЕВА

ИЗВОР За случката са осведомени гра
ничните власти в Босилеград и 
Кюстендил.Кобила избягала
ГРУИНЦИ

Откраднали шиле
през границата
Кобилата на Симеон Йорданов 

от босилеградското село Извор, 
намиращо се на югославско-бъл
гарската граница, е избягала в Бъ
лгария и вече цял месец не може да 
я намери.

Йорданов видял, когато коби
лата побягнала, но не посмял да 
мине граничната бразда и да си я 
върне. След това изпращал хора да 
я търсят в крайграничните бълга
рски села. Някои казали, че са ви
ждали добичето, но "нищо повече 
не им било известно".

През нощта крадци отмъкнали 
35-килограмово шиле от обора, на
миращ се непосредствено до къ- 

на собственика Иван Костади-щта
нов от с. Груинци. Той имал и Други 

било мъ-агнета, но откраднатото 
жко, неотдавна купено за разплод.

Имената на крадците, които 
"са известни на Костадинов , офи
циално не се съобщават.

В. Б.

«ш> 13 ЮНИ 1997 г



В ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ НА ТИМОШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ: "КРИВЕЛЬ" - "БАЛКАН
СКИ" 5:2 (1:1)

” Балкански”
НА ФИНАЛА НА ЮГОСЛАВСКОТО
АТЛЕТИКА ЗА ПИОНЕРКИ В ЧАЧАК

Йелена Николова 

на 6 място

ПЪРВЕНСТВО по
запази четвъртата позиция

Кривель, 7 юни /997^ г. 2:5, макар че водеше два пъти и 
1п1)11}УСШО Н,а, Кривели”, зрители до 76 минута имаше предимство 
1Щ Съдия Исбойиш Николич ти с 2:1. През последните пет ми- РОТ 

аичар - добър. Голмайстори: нути той получи три гола и про- 
!Га Й-ьпрсжн тоРва

а 89 за " Кривель", и В. Пейчев а 10 БаЛКаНСКИ запази четвъртата 
и Димиш юв в 65 минеше за "Бая- позиция «а таблицата, което все 
кански". Жъяйш каршони: Акссн- пак не е 30 подценяване. Остана 
йшевич ой, "Кривели" и Рангелоа обпче горчивината, че димит- 
и Дончев ой, "Балкански". ровградските футболисти имаха

шанс да се класират в Сръбска 
В последния кръг на първен- димвизия, но това не беше в пла- 

ството в Тимошка дивизия ”Бал- новете на някои "силни на деня", 
кански претърпя поражение в

се класира ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ ПИ-

Младата димитровградска лекоатлетка Йелена Николова 
юни т. г. участва на финала ”Желюша” - 

"Младост” 4:1
на 1

__ __ на югославското първенство по
метотз4ймя!^ГРИ В ГрЯД Лачак и в Дисциплина бягане на 100 
очаквате но Т Г ре3уЛТаТ 13 секунди и 7 стотни. От Николова се очакваше по-добро класиране, тъй като
дисциплина тя е постигнала чудесен резултат (12,9), който в
отновсГше бъпТ нп^-добРите в страната. На 15 юни т. г. Николова 
отново ще бъде в Чачак, където ще бъде организирано държавно
шТп^ат и0'?™6™"3 33 ПИОНерп д° 13 годишна възраст. В Чачак щс пътуват и надеждите на димитровградската атлетика” Дняна 
Стефанова, Ивана Владимирова и Таня Манчич, които заедно с 
Николова ще се състезават в дисциплината щафетно бягане 4x100 
метра. На това състезание от Николова се очаква да спечели поне 
един медал, а от другите лекоатлетки - да постигнат добри резул-

през този сезон в същата 
мо-

В последния кръг на общин
ската дивизия Пирот, отборът 
на Желюша успя да спечели още 
три точки и да си осигури втора 
позиция в таблицата. Този път 
срещу отбора на "Младост” от 
Полска Ръжана, който дойде

"Путеви”и "Хайдук Велько” 
Кривель от едноименния отбор с преминават в Сръбска дивизия.

само с осем играча и така игра до 
60-та минута, когато един от гос
туващите играчи си излезе и ма
чът бе прекъснат. Голмайстори 
бяха: Васов в 20, Йосифович в 34, 

През изтеклата седмица се играха четвъртфиналните срещи на П. Георгиев в 47 и Голубов в 57 
Работническите спортни игри в Димитровград. За полуфиналите се за "Желюша, а Живкович в 22 за 
класираха отборите на ГИД I, ГИД II, СВОБОДА I, и отбора на ЖП "Младост”.
ГАРА. В полуфинала ще се срещнат ГИД I и ЖП ГАРА и За "Желюша” играха: Иови- 
СВОБОДА I и ГИД II. чич, Голубов, Глигоров, Йоси-

Слсд футбола на малки врати по програмата следват състеза- фович, Алексов, Тодоров, Ран- 
нията по хандбал. гелов, Георгиев, Стойчев, Васов

и Найденов.

РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ

Известни са полуфиналистите
Деянова, Стефанова и Владимирова 

се завърнаха от София
Димитровградските атлетки Душица Деянова, Тамара Стефа- 

Иелена Владимирова се завърнаха от София, където се 
подготвяха за по-нататъшните атлетически състезания. Както уз
наваме от треньора на АК "Железничар" Александър Марков, 
най-известната 
юни т.

нова и

” Електроразпре
делителното” и 
ГИД най-добри

димитровградска атлетка Душица Деянова на 21 
г. трябва да стартира във финалните състезания за национ

алната купа по атлетика в град Суботнца. Според думите на Мар
ков, Деянова ще се опита да постигне добри резултати, като по тоя 
начин трябва да я забележи съюзният селекционер Ференц Камаси, 
който наскоро ще определи състава на югославския национален 
отбор за предстоящото първенство на Балканите, както и за евро
пейското първенство по атлетика за младите атлети до 23 годишна 
възраст. На състезанието в Суботица Деянова ще се състеза в 
бягане на 400 метра с и без препятствия. Интересно е да се при
помни, че Деянова досега няколко пъти се е състезавала в Субо
тица, обаче никога не е отбелязвала значителни успехи. Този път 
треньорът Марков се надява, че нашата най-добра състезателка ще 
има повече късмет.

Тамара Стефанова и Йелена Владимирова ще участват на юно
шеското първенство на Югославия по атлетика, което също така 
ще бъде организирано в Суботица. Аца Марков смята, че Сте
фанова има големи шансове да спечели един медал, състезавайки 
се в дисциплината хвърляне на копие, докато Владимирова ще се 
опита да постигне възможно по-добри резултати в дисциплините

СЪОБЩЕНИЕ
Абитуриентите на царибродската гимназия от випуск 

1956/57 година и професорите им организират тържест
вена среща по повод

В рамките на тазгодишните 
работнически спортни игри на 4 
юни т. г. на градското стрелбище 
се проведе състезание по спорт
на стрелба е въздушна пушка, в 
конкуренция за жени и мъже. В 
състезанието за жени първо 
място спечели отборът на ГИД 
(с 301 кръга), второ място - от
борът на ПТТ (с 227 кръга), а 
трето - екипът на конфекция 
"Свобода" (с 94 кръга), чиято 
спортна чест защитаваше само 
една състезателка.

В индивидуалната конкурен
ция най-успешно се представи 
състезателката Аница Михалк- 
ова от ГИД (със 114 кръга), след 
нея Йованка Иванова - също от 
ГИД (със 100 кръга) и А нита Ди
митрова - единствената състеза
телка от "Свобода” - с 94 кръга.

В състезанието за мъжки от
бори първо място заеха стрел
ците от екипа на "Електрораз
пределителното” (с 510 кръга), 
второ място спечели отборът на 
ГИД II (с 487 кръга) и трето 
място - отборът на ГИД 1 (с 475 
кръга).

В индивидуалната стрелба 
като най-добри стрелци се пред
ставиха Миодраг Димитров (със 
151 кръга) и Тоша Лигоров (със 
145 кръга) от екипа на "Елек
троразпределителното”. След 
тях се класира стрелецът Евлоги 
Глигоров от екипа "Украс-Ци- 
лс".

40-годишнината от матурата си.
Срещата ще започне на 28 юни 1997 година в новата 

гимназия в 11 часа и ще продължи с излет до 
Манастирчето и вечеря в"Гациното".

Участието си заявявайте на телефоните: (010) 63-598 - 
служебен и (010) 61-355 - домашен на Стоян Давидков и 
(018) 46-454 - служебен и (018) 320-029 - домашен на Венко 
Димитров.

На 21 юни 1997 година се навър
шват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 
нашата обичанаскок на височина и дълъг скок.

Б. Д.
ДЕСАНКА БОГДАНОВА 

от с. Плоча, Босилеградско
На този ден в 12 часа ще излезем 
на плочките гробища и ще положим 
цветя на гроба на милата ни Де- 
санка.
ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруг Драган, дъщери Леонка и Зо- 
рица, зетьове Иван и Драган, внуци 
Небойша и Саша и многобройни 
роднини и приятели

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВЕНСТВОТО В МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

” Младост” е в средата на таблицата
Състезанията в Междуобщинската футболна дивизия Враня, в 

която се състезаваха 10 отбора, а между тях и футболният отобор 
"Младост" от Босилеград, приключиха. На първо място се класира 
футболният отбор "Железничар” от Вранска баня, а босилеград- 
ският отбор се класира на 5-то място. Сега, когато състезанията 
приключиха, за мнозина познавачи и любители на футбола петото 
място е успех, но има и такива, които смятат, че с оглед на силите 
на отборите, които са заели първите четири места, класирането 
босилеградския отбор е неуспех.

Как оценявате протеклото футболно първенство и доволни ли 
сте от класирането на своя отбор? - попитахме треньора Георги 
Георгиев и капитана Блажо Воинович.

"Общо взето протеклото футболно първенство 
визия е далеч по-слабо от предходните. Всички отбори имаха много 
колебания в играта, при всички липсваше организираност, а 
физическата издържливост беше слаба. Това особено се отнася за 
нашите футболисти. От друга страна и самото организационно 
устройство на дивизията не е много целесъобразно. Голяма е ог- 
делечсността ни, което увеличава пътните разноски, а материал
ното състояние на футболните отбори от година на година е все 
по-лошо. Поради това често сс отсрочват, а дори се и отлагат 
срещи В това отношение в най-неблагоприятно положение е 
нашият отбор. Тези обстоятелства са познати на отговорните лица 
в дивизията, и най-вероятно занапред в това отношение нещо ще се

На 15 юни 1997 година се навър
шват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 
нашата съпруга и майка

ДРАГИЦА СТОИЧКОВА 
от Горна Лисина, 
Босилеградско

Поменът ще се извърши в 10 часа 
на гробищата в нишкия квартал 
Долна Врежина.
Поклон пред светлата й памет!
ОПЕЧАЛЕНИ:
семейство Стоичкови

на

в нашата ди-

Д.Ставроп

БАСКЕТБОЛ: НИШАВСКО- 
ПИРОТСКА ДИВИЗИЯ - V 
КРЪГ

С дълбока болка в душата си съобщаваме на роднини, приятели и 
познати, че на 4 юни 1997 година ненадейно починаха нашите мили 
и непрежалими родители

"Будучносг” - 
” Димитровград- 

Панонияшпед” 62:92
промени.

Когато пък става дума за

нашият отбор бе най-млад между десетте у |а ‘ г Р ’
можем и да бъдем доволни от петото място - подиерта Георгаев.

■'Самият факт, че загубихме няколко мача в последните десет-
ина ми“ е потвърждение, че ни липсва добра физическа по
товка и опит. Лично аз не съм доволен от класирането. Когато' пъ 
става дума за общата оценка на първенството, аз споделям 
мнението на Георгиев. И като човек, и като футболист особено 
дразни честото отказване на мачове, когато трябва Да« гостува. 
Наистина санкциите за тази неспортменска проява са доста 
драстични - в случаите, когато един отбор откаже два пъти д 
гостува, губи право да се състезава по-нататък в тази Дивизия но 
мисля, че те трябва да бъдат още по-строги. Защото и това е една 
от причините за слабото качество на футболната игр< • 
капитанът на босилеградския отбор Воинович.

класирането на нашия отбор, петото 
малко по-голяма отговорностче с

Димитровградските баскет
болисти убедително поразиха в 
Бабушница екипа на БК "Будуч- 
иост”. Най-ефикасен стрелец в 
състава на гостуващия отбор бе- 

Никола Иванов, който от- 
беляза чак 46 точки. Голяма 
ефикасност в играта прояви и 
опитният флангов играч Томи 
Алексов, който вкара 26 точки. 
Димитровградчани играха без 
титуляра Александар Андрее- 
вич, когото в този мач замени 
дебютантът Драган Димитров.

б.д.

шс

ме
СТАНИМИР И ЛЕВТА СТАМЕНОВИ

Станимир почина на 58, а Левта на 51 година.
Скъпите ни покойници бяха погребени на 5 юни 1997 година на 
гробищата в Димитровград.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
син Саша, дъщеря Саня, зет Милян, внука Анамария и многобройни 
племенници

13 ЮНИ 1997 г.ШшшШф



сатиРа * забава

еб/Ълм БОГДАН
НИКОЛОВ

" КАСАНДРИЯДА"
Боже, чуОш смо народ. Ева Падна сопран на талавншюту, 

да направа да мСюравнмо свс наша /рижа п муЬа. Садим си 
мислим како падна Касандра можа да напран да заборавнмо дека 
падва вьрзумано краища с краища? У Цариброд вабриба па работа 
или работа с половин време, платата на работниците ат тънЬа 
по тънЬа - педва по сто и двеста динара, рачуньата за струг,у, 

месец по-дебели, петийете доодс с 
а п ипе се

може
и си

те лева и и воду од месец
три месеци закг*снспийс, щраикупу доктуре и учителье, 
тьлпимо сваки вечер пред талавнюриста, сьбирамо са по домова 
и се питама кига най-после че чмазна све на видело, та Касандра 
да узна ба/атството на Лрочу. 11а жена заюруйу вечера, 
да обадунемо после четри, отн док са Касандра повтара никой и 
и е мисли за иедеиис.

на

и пои е ми

Неми кво зилуОи ни тави "Циганче". Тека смо се замлатили да 
тия що су по-твърди иуще и некою сълзу, ония с по-меко сърце 

извикат, и има и теквия иуо рову у глас.
Йучери уле и) у общинуту да узнем иотвърду да 

данък и како на коя врата бутнем, сви 
дедо, съм и мамо йедън важан разговор”. А си помисли: орате 
човеци са ка дигаше рампуту за нащу търювину кнко че продаде; 
кашкавалят и сиреньето у странство, па неми да чекамо да ни 
плате млекото после неколко месеца. А може да си орате и за 
тия що не рабюте и тия що ужким рабите’ Минуйу ми през главу 
и дру!;е мисли, ама кико се отегну чеканьсто у коридорат рско че 
примъ^н

"Дподи ми опея ороспийетине Йерминийу и Росауру даулезнем 
у теливизорат и да Ьи с два трапа задушим' - каже иедна.

"А ония мушля Луис, не види ли дека га прайе на дзолуианю, 
та не може да види дека Касандра нсис убила брата му, а оная 
вилоксера да обезбеди копилсто си с богатство..."

Мене ми дипну. Почука пай на врата и греди да зину да речу 
"Чекай, дедо." окну:

"Деца, я не мой да викате на чужда гробища, ама ми дайте 
потвърдуту, отч требс да бийсм коджамити пут".

Дсвойчстията зинуше, покъташе малко, па йедно че рече:
"Не може, дедо, компютерът ни пс работи..!'.

арно се
съм си платил

одказую: " Причекай,ми

мо

Охрана при преминаване на границата

ВАНЧО И 

МИЛЧО
ТАТИН СИНОК уше до иедна брата ега начуйем нещо.см

Татко много го обича - 
все милно го нарича:
" 'Единствен мой синок, 
строен, черноок..!'

Съвременник. Следи "хипицитс", 
не се страхува и от единиците. 
За него смешно е да учи - 
защо ли трябва да се мъчи?

Вече близо е краят, 
това и родителите знаят, 
татко скоро ще занесе 
на директора печено прасе.

Освен него и сирене, 
а може и малко масло...
Синът весел и игрив е - 
седи на чина като в кресло.

Ацка МАНОЙЛОВИЧ

- Напълно съм объркан, господин Милчо. 
Загубих главата си - не зная къде с.

- Това не е нищо, господин Ванчо. Аз загу
бих портфейла сн.

- Да, но твоят портфейл беше празен!
- А твоята глава?

К. М. Маркович

ВУТЕИ
ПЕНА

Е, са ме върза за празне яслс.
Обърну се без ду му и излезо.
Оттам отидо у пощуту да видим има ли писмо од синатога. 

Приодим до шалтърат, а оно и там се развързала ората за 
Касандру. У електричното - и там. Ка ми дотегну, рско си, че 
идем у " Гациното", ега с некою чашку заборавим ядовете.

Очсш - ама ядъц! Седим тека на масуту и чекам да дойде 
детето да ме пита кво очем - нема га. Нема га пст-дссст минутс, 
половин час. Джабе си я окай: "Дете, дете..." Е/м кига ми преките, 
издра се колко ме глас държи, та чини ми се джамовете 
издрънкаше.

" Кво се бре дереш. Стар човек си, а не може да поискаш малко. 
Не видиш ли дека оратимо у куйнуту".

"За Касандру!" - одапс я ко топ.
"За Касандру!" - рече детето. - "Ти бре, дедо, имаш. ли сърце? 

Видиш ли дека у затвор че Ьу набутан> ни криву ни дужну?”...
"Видим, видим, ама сакам нещо да те питам. Еве тия дни у 

Цариброд йе била гимназияда два дни. Кажи ми кой одобрава тея 
"ияде" ?

Вуте и Пена ще се женят.
- Пено, аз съм малко табиетлия, та да знаеш 

отсега - казва Вуте. - Га ме видиш, че си ида с 
капата, килната надясно, всичко е наред, но га 
ме видиш, че капата ми е килната наляво, бегай 
и не ми се меркай пред очите!

- Арно, Вуте, арно! - казва Пена. - Ама и я 
сум малко табиетлия! Га ме видиш, че стоя на 
вратника с качамилката в ръка,требе да знаеш, 
че хич не ме е еня накъде ти е килната капата!

У* АСЕН Пропили се
Щк "Знам ли - узвърпольи се детето - може тия у школуту, а 

може и горе у Белград да йе..!'.
" Убаво - рско я - че идем я при прсдседпикатога да прогласимо 

нийе йедиу " Касандрияду" свс док транс тая саирия, та народ на 
раат да си орати. За това време нема да работимо нищо: ни у 
предузеба, ни у полье, нигде. Све докига това "Циганче" не узне 
богатството на онога "мъртвица", а после ега се сети и за нас, 
па ега ни прати нской кредит, та да почнемо да работимо кико 
човеци".

Стану я, а врата зад мене издрънкаше ко земльотрсс от десет, 
тека ми беше прейнпело.

Са чуйем дека преко лстото че прсЬину за два-три месеца 
саириюту, па се мислим тия месеци да обявимо за месеци на 
общонародну жалос.
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