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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I

ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕ- 
ВИЧ ПРИЕ РЪКОВОДСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СРЪБ
СКА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ЗОРАН ЛИЛИЧ ПОСЕТИ ПЪРВА 
АРМИЯ НА ВОЙСКАТА НА ЮГОСЛАВИЯ16 ЮНИ КОСОВО И МЕТОХИЯ 

Е СЪРБИЯ И 

ТАКА ЩЕ БЪДЕ!

ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ 

ЗА ИКОНОМИЧЕСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РС

Г""| ета поредна година 
1 I Войската на СР Юго- 
8 I славия ознаменува 16 
юни като свой празник.

Зачитайки и тачейки 
славните бойни традиции на 
сръбския и черногорския 
народ, Войската на Югосла
вия избра 16 юни за свой 
празник, защото на тази да
та през 1878 година във Ве
неция е подписан таен дого
вор за съвместна борба на 
двата народа срещу някол- 
ковековното турско робст
во. Това е първият съюз 
между двата братски наро
да, които до окончателното 
си освобождение и обеди
нение са се борили заедно в 
редица войни, вдъхновени 
от чувството за единство и 
съдбовна свързаност.

Инициатори за подпис
ване на този договор са би
ли сръбският княз Милан 
Обренович и черногорският 
княз Никола I Петрович.

Тазгодишният пети по
реден празник на Войската 
на Югославия бе тържест
вено ознаменуван в цялата 
страна. В навечерието на 
празника, на 15 юни вечер
та, в съответствие с наред
бата на президента на СРЮ 
и председател на Върхов
ния съвет на отбраната Зо
ран Лилич бяха дадени по
четни залпове - в Белград, 
столицата на СР Югославия 
и Република Сърбия, 15 ар
тилерийски залпа от 12 оръ
дия, и в Подгорица, главния 
град на Република Черна го
ра, 10 артилерийски залпа 
от 6 оръдия.

На 15 юни на летището в 
Батайница край Белград бе 
организиран 
международен аеромитинг 
"Батайница '97", на който 
присъстваха президентът 
на СРЮ и председател на 
Върховния съвет за отбра
ната Зоран Лилич, предсе
дателят на Черна гора Мо- 
мир Булатович, съюзният 
министър на отбраната Пав
ле Булатович и началникът 
на Генералния щаб генерал- 
полковник Момчило Пери- 
шич. На аеромитинга, който 
се проведе под девиза "Мир 
и доверие", пред голям брой 
наблюдатели, участваха и 
пилоти от Франция, Гърция, 
Италия и Русия.

На 16 юни вечерта в бел
градския "Сава център" се 
състоя тържество, на което 
началникът на Генералния 
щаб генерал-полковник Мо
мчило Перишич говори за 
постиженията и ролята на 
Войската на Югославия. На 
тържеството присъства и 
председателят на Републи
ка Сърбия Слободан Мило- 
шевич.

• Предстоящите местни избори в БнХ трябва да потвърдят 
успешната реализация на Дейтъиското споразумение

Председателят на Република Сърбия Слободан Милошевич 
прие на 14 юни в Белград члена на Председателството на Босна и 
Херцеговина Момчило Краишник, председателя на Скупщината на 
Република Сръбска Драган Калинич и председателя на правител
ството на РС Гойко Кличкович. В дългия и съдържателен разговор 
е обсъдена реализацията на Дейтъиското споразумение като ос-

Албанците трябва да приемат югославското конституци
онно устройство, да спазват териториалния интегритет на 
страната, в която живеят, и да участват в институциите на 
политическата ситема

Към края на миналата сед- Югославия, особено на албан- 
мица президентът на СР Юго- ците в Косово и Метохия. И този 
славия Зоран Лилич посети Пъ- път искам да подчертая, че ал- 
рва армия на Войската на Юго- банците в Косово и Метохия, 
славия и се запозна с дейността както и останалите национални 
на Корпуса на специалните еди- малцинства в Съюзна републи- 
ници и Центъра на военните ка Югославия, според конститу- 
училища. В речта си пред пое- циите на СРЮ и Сърбия, се полз- 
тоянния състав на Центъра на ват със същите права, както и 
военните училища Лилич под- сърбите, и черногорците... За 
черта положителните резултати разлика от повечето други стра- 
в трансформацията на нашата ни, които гарантират само ини- 
войска в съвременна, високо- дивуални права, нашата страна 
професионална и бойно ефикас- дава на националните малцинст- 
на въоръжена сила, която е спо- ва и колективни права, т. е. ши- 
собна да отбрани независимост- рока териториална и културна 
та, суверенитета и териториал- автономия. Албанското национ- 
ния интегритет на Съюзна ре- ално малцинство може да изпол- 
публика Югославия. "Особено зва тези права, стига да иска. 
можем да бъдем доволни от фак- Обаче под натиска на сепарати- 
та, че тези резултати са постиг- сткото ръководство, някои чле- 
нати при сложна военополити- нове на което дори не са граж- 
ческа ситуация в региона и не- дани на СР Югославия, албан- 
завидно икономическо положе- ците на искат да използват кон- 
ние на страната” - изтъкна през- ституционните си права, нито 
идентът на СРЮ. Той напомни, пък да изпълняват задължени- 
че тази година осъществяваме ята си, както му е редът във 
добри резултати и в стопанското всяка добре уредена и демокра- 
ни развитие, и в подготовката за тична държава. Албанците тря- 
коренни икономически и обще
ствени реформи, и добави:

- Стабилността и мирът, уск- спазват териториалната цялост 
ореното включване на страната на страната, в която живеят, и да 
в международните политически 
и финансови институции, сто
панската реформа и демократи- начин ще декларират граждан- 
зация га на обществото са при- ската си лоялност към Сърбия и 
оритетни задачи на нашата по- Съюзна република Югославия, 
литика. Обаче нашата страна и Шиптарите не искат автономи- 
по-нататък е обект на външен и ята, която им се дава, и искат да 
вътрешен натиск, като по такъв отцепят част от суверенната те- 
начин се први опит да се осуети рнтория на Република Сърбия,

но трябва да знаят, че това е не
възможно. Косово и Метохия е

Милошевич разговаря с ръководството на Република Сръбска

предпоставка за утвърждаването на мира и стабилността в 
региона. Особено внимание е отделено на усилията, които трябва 

положат за икономическо обновление на розорените от

новна
бва да приемат югославското 
констиуционно устройство, дада се

войната краища,трайна нормализация на положението и създаване 
на перспективи за развитие.

Предстоящите местни избори в Босна и Херцеговина трябва да 
потвърдят успешната реализация на Дейтъиското споразумение и 
последователното ангажиране на международната общност за уск
орено обновление на равноправна основа. За икономическото 
съживяване голяма роля трябва да изиграят така наречените ос
новни закони, които наскоро трябва да бъдат разгледани и гласу-

на БиХ: закон

участват в институциите на по
литическата система. По този

внушителен

вани в двете камари на парламентарната скупщина
банка, закон за бюджета, закон за митиичеектаза централната

политика и документи за външната търговия, външните дългове, 
имунитета и ратификацията на международните договори. С тези 

документи трябва да бъдат регламентирани най-важните 
съвмест ни въпроси на босненските народи.

В разговора е разгледана и реализацията на Споразумението за 
специални паралелни отношения между Съюзна република 
Югославия и Република Сръбска.

реализацията на тези наши пла
нове. Един от инструментите на

натиск е постоянната злоу- Сърбия и така ще бъде! Затова 
потреба с правата на човека и и казвам, че не съществува проб- 
националните малцинства в СР лемът, наречен Косово и Мето-

Проблем са нереалните 
мечти на шиптарските сепарати
сти. Конституциите на Републи
ка Сърбия и Съюзна република 
Югославия категорично опре
делят какво трябва да бъде ре
шението на проблема: автоно-

Поради развитието на военнополитическото по- мерките за засилен контрол на държавната гра- мия на Косово и Метохия - ДА, 
пп^риие в региона, по-специално в съседна Ал- ница. самостоятелна държава - НЕ.
Й„1|ИЯ тпябва да продължи засиленият контрол На заседанието са обсъдени и други въпроси в Стабилността на Съюзна ре-
на държавната граница рамките на конституционните компетенции на публика Югославия е един от

ид ГР Югп. Съвета. най-важните фактори за стабил-
Върховният съвет на °тбраиата1« сгюго 0с|>ен дседателя на Върховния съвет на „осна на тази част от Европа, за 

славия тези дни оцени, че границите на нашата от6раната 3оран Лилич и членовете Слободан стпбилносгга на Балканите. За- 
страна са напълно сигурни блаодаре шЕ.на' • МшюШевич и Момир Булатович, на заседанието ТОЩ1 не трябва да се нажежава 
гажирането на граничните единици«'во“с™в присъстваха и съюзният министър на отбраната атмосферата в Косово и Мето- 
на Югославия, органите на| вътрешните раоота, Павле БулатовИч, началникът на Генералния щаб а н„ко„ опозиционни лиде-
Съюзното упрвление на митници ге и граждгшите ()а Войската на Югославия генерал-полковник ри „ еДнп част от международ- 
в крайграничните райони. Имайки предвид ра^^ Момчило Перишич и секретарят на Върховния „пта общност не трябва да дават 
тието на военнополиги геената си у ц Р съвет на отбраната генерал-майор д-р Славолюб ,|ереалШ1 обещания

:;ь ^1“:“ — ■>— «ь» —-

закони и
този

хия.

ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА

ГРАНИЦИТЕ НА СРЮ СА СИГУРНИ

на космет-
Веико Димитро*



ПО ПОКАНА НА СПС
СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР РАДОЙЕ КОНТИЧ ПОСЕТИ ПОЛША

ЖОРЖ ГАНЧЕВ 
ПОСЕТИ БЕЛГРАД

Лидерът на Българския бизнес блок се срещна е Драган Томич, 
Жииадин Йонаноиич, Душан Михайлович и Сърджа Божович

ВАРШАВА БЕЗРЕЗЕРВНО ПОДКРЕПЯ 

РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА СРЮ
паподкрепа ма реинтеграцията 

СР Югославия I» световните ин
ституции. Всичко това покачва, 
ме отношенията между двете 
страни навлизат в нов етан - еди
нодушно оцениха премиерите на 
Полша и СР Югославия Чимо- 
шевич и Контим на пресконфер
енция във Варшава.

Постигнат е договор за либе
рализация на външнотъргов
ските отношения, за да се съз- 
даде зона па свободна 'търговия, 
когато се с ьздадат условия за то
на, и за възстановяване на пла
тежния оборот между двете 
страни. Подкрепена е инициати
вата за възста повява не на 
пз.здуишите, пътните и желе- 
зо1Гьтните връзки.

"След премахването на санк
циите не съществуват причини, 
поради които трябва да се за
труднява ре интеграцията на СР 
Югославия в международните 
институции”- заяви премиерът 
Чимошсвич и обеща безрезер
вна полска подкрепа на СРЮ за 
осъществяването на 'гази цел. 
Президентът на Полша Кпаш- 
невски беше още по-категори
чен по въпроса:

"Отсъствието на СР Югосла
вия от основните институции на 
межД; ародната общност е не
мислим абсурд пред прага на 
XXI век”.

Държавно-стопанска деле- тели на полското стопанството, 
гация на СР Югославия начело 
със съюзния премиер Рпдойо ски, конструктивни и резултатни 
Конти'! тези дни пребивава на разговори за усъвършенстване на 
двудневно официално посеще- билптернлиото сътрудничество, 
ние в Полша. Югославските по- Подписани са споразумения 
литическн и стопански дейци во- премахване па двойното облагане

с данъци и за сътрудничество в об
ластта на медицината, селското 
стопанство и ветеринарната дей
ност. Полша оказва безрезервна

Н началото на 'гази седмица, по покана на Социалистическата 
партия на Сърбия, в Белград пристигна на посещение предсе
дателят на Българския бизнес блок (БББ) и депутат в Народното 
събрание Жорж Ганчев.

Ганчев се срещна с членове на републиканското правителство, 
функционери на СПС, как го и с представи зели на различни партии 
и финансови институции.

- Водихме откровени, приятел-

за

диха разговор с полския презн 
дент Александър Квашневски 
премиера Влодимеж Чимошс 
вич и многобройин представи

Откровен диалог: Жорж Ганчев и Драган Томич

Председателят на Народната скупщина 
Драган Томич прие българския депутат във вторник (17 юни) и 
води с него дълъг и откровен разговор във връзка с югославско- 
българските отношения. Особено внимание беше отделено на по
нататъшното развитие на парламентарното сътрудничество между 
България и Сърбия. По време на разговорите Томич 
чението на добросъседските отношения между двете страни, които 
допринасят за стабилизацията на положението в региона.

Лидерът на БББ Жорж Ганчев заяви, че поддържа идеята за 
всестранно сътрудничество между балканските народи, за форми
ране на Балкански парламент и за опазване на културата и традици
ите на Балканите.

Българският гост изрази своите симпатии към сръбския народ, 
а по време на срещата с представители на Нова демокрация по
твърди готовността си за подписване на споразумение между цен
тристките партии от балканските страни.

И подпредседателят на СПС Живадин Йованович прие Жорж 
Ганчев. По време на срещата е изразена готовността на двете 
партии да допринесат за развитието на добросъседските отношения 
и сътрудичеството между двете страни.

В този дух преминаха и разговорите на лидера на Българския 
бизнес блок с председателя на Нова демокрация Душан Михай
лович и с председателя на Съвета на републиките на Съюзната 
скупщина Сърджа Божович.

Република Сърбияна

изтъкна зна-

Радое КонтичАлександър Квашневски

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ

НОРМАЛИЗИРАНИ СА ОТНОШЕНИЯТА 
НА СРЮ С ВОДЕЩИТЕ СТРАНИ В СВЕТА

Разширяването на Н АТО на Изток е нова реалност, с която трябва най-сериозно да се съобразяваме 
- Победата на левите сили на парламентарните избори във Франция и Великобритания ще има 
съществено влияние върху интеграцията в рамките на ЕС - Оценка за отношенията на СРЮ с бившите 
югославски републики

левите сили на парламентарните трудняват от Загреб поради ст- 
избори във Франция и Велико- раха от масово връщане на сръб- 
британия ще има съществено ските бежанци в Хърватска.
влияние върху по-нататъшното ______________________________
провеждане на договорената ин
теграция в ЕС, оцени шефът на БОСИЛЕГРАД 
югославската дипломация.

Важен елемент на европей
ската стабилност, според Милу- 
тинович, е и реализацията на 
мирното споразумение за Босна 
и предишна Югославия, въпреки

На съсроялото се тези дни за
седание на Съвета за междуна
родно сътрудничество на СПС 
съюзният министър на външни
те работи Милан Милутинович 
заяви, че СР Югославия е нор
мализирала отношенията си с 
водещите страни в света.

"Нормализирани са отноше
нията на нашата страна със се
дем страни от Групата осем най- 
развити страни в света” - уточни 
той.

Инициатива за възстановяване 

на крайграничното сътрудничество
че планираното за идната година Комисията за крайгранично сътрудничество при Общинската скупщина в Босилеград констатира, че 
оттегляне на "сините каски” отСпоред думите на Милутино

вич, условията, които се поста
вят на СРЮ във вид на така на
речения "външен обръч на санк
циите”, са все по-неубедителни и 
е реално да се очаква този на
тиск да отслабва все повече.

Спирайки се на актуалните 
процеси на Балканите и в Евро
па и на външната политика на 
Югославия, той предупреди, че 
разширяването на НАТО на Из
ток е нова реалност, с която тря
бва най-сериозно да се съобраз
яваме. Съществен елемент на 
новата реалност в Европа е и все 
по-голямата роля на левицата на 
Стария континент, както и фак
тът, че е все по-малък броят на 
страните, в които е на власт дес
ницата. Макар че тази левица не 
е от стария тип, а е трансформи
рана, тя все пак ще извърши се
риозни социални промени в ев
ропейските страни и ще вземе 
ново отношение по големите 
цъпроси, каквито са безработи
цата, развитието и отношенията 
с Третия свят и великите сили, 
по-специално със САЩ. Тези 
промени ще окажат влияние и 
върху отношенията в рамките 
Европейския съюз, така че се 
поставя въпросът дали този 
съюз ще остане такъв, какъвто 
е сега, или ще бъдат извършени 
някакви промени. Победата на

е необходимо да се предприемат съответни мерки за възобновяване на крайграничното сътруд- 
БиХ предизвиква известна нер- ннчество между Босилеградска община в СР Югославия и община Кюстендил в Република България, 
воза и натиск на всички страни в 
конфликта и на околните стра- Неиосредствен повод да се разгледа този въп

рос и да се вземе отношение по него беше необ
ходимостта от сътрудничество между Ветеринар
ната станция в Босилеград и Ветеринарния цен
тър в Кюстендил защото, както изтъкна, дирек

торът на Ветеринарната станция в Босилеград 
Иван Стоилков, професионалните връзки между 
двата колектива са нужни по всяко време. Още 
повече, че потушаването и предотвратяването на 
епидемиите при добитъка, които се появяват пе
риодично, изискват пряко взаимодействие, обмя
на на опит и взаимна помощ чрез лекарства и 
санитарни консумативи. Красноречив пример за 
това е избухналата през миналата година шапна 
епидемия и взетите от страна на двата колектива 
мерки за нейното потушване. Имайки предвид 
това. Комисията се съгласи да се установи 
взаимно сътрудничество между двете ветеринар
ни служби.

И босилеградското автотранспортно предпри
ятие има регистрирана автобусна линия на ре
ципрочни начала до Кюстендил, обаче тя е пре
късната за неопределено време. Според думите на 
Ивалчо Станчев, директор на "Автотранспорт . 
високите гранични такси (400 динара за едно ми
наване на автобус през границата с водач и кон- 
дуктор) правят недоходна тази автобусна линия.

По мнение на Комисията, сътрудничеството 
между двете общини и в другите области - преди 
всичко в стопанската дейност, образованието, 
културата и спорта - се ограничава от високите 
такси. Затова бе подкрепено становището да бъде 
поискано от Съюзното правителство да премахне 
или да намали настоящите гранични такси във 
всички общини, които имат статут на крайгра
нични. Още повече, че резултатите от сътруд
ничеството ще имат далеч по-висока стойност, 
отколкото в случая има от доходите, осигурени

м. я.

ни.
Външният министър на СРЮ 

още веднъж подчерта изключи
телните резултати на Министер
ската конференция на страните 
от Югоизточна Европа в Солун, 
а след това говори за отноше
нията на нашата страна с бив
шите югославски републики. 
Когато става дума за Босна, 
Югославия се застъпва за пълна 
нормализация на отношенията, 
която включва: двустранна от
вореност, безвизов режим, пре
махване на паспортния контрол 
и обмитяването на стоките, с ед
на дума - истинска икономическа 
интеграция. Ако се постигне 
съгласие за едно такова равни
ще на отношенията, тогава и 
Споразумението за специални 
паралелни отношения между СР 
Югославия и Република Сръб
ска ще получи ново качество.

Отношенията ни с Републи
ка Македония са добри, оцени 
Милутинович и добави, че някои 
спорни въпроси ще бъдат реше- 
ни по време на предстоящето по
сещение на македонския преми
ер Бранко Цървенковски в Бел
град. Отношенията между СРЮ 
и Хърватска в момента се за-

НА 11 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА

Секретарят на българското 

посолство посети Босилеград
На 11 юни тази година секретарят на пос

олството на Република България в СР Юго
славия Веселин Николаев посети Босиле
град. Николаев води разговор за живота и 
проблемите на българското национално мал
цинство в Босилеградска община с предсе
дателя на Общинската скупщина Сотир Со
тиров, с председателя на Общинския отбор 
на СПС Вене Велинов и други ръководни 
лица.

По-специално В. Николаев се интересу
ваше от осъществяването на конституцион
ните права на малцинството, отнасящи се до 
опозването на самобитността му.

След тази среща секретарят на българск
ото посолство в Белград проведе разговор и 
с представители на Демократичния съюз 
българите в Югославия, на който не присъс
тваха местни журналисти.

м. я. чрез таксите.

Шт«Яо 20 ЮНИ 1997 г
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ИЗ РЕЧТА НА ПРЕМИЕРА НА СЪРБИЯ МИРКО 
ЗАВОДА ЗА УЧЕБНИЦИ МАРЯНОВИЧ НА ТЪРЖЕСТВОТО В

ОЗНАМЕНУВАН Е 16 ЮНИ- ДЕНЯТ НА ВОЙСКАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

БОСИЛЕГРАД
ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НИ 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОВЕДЕМ 

РЕФОРМАТА

ФАКТОР НА МИРА
И тази година в граничното поделение в Босилеград Денят на 

Войската на Югославия - 16 юни - бе ознаменуван със скромно 
тържество. В утринните часове представители на стопанските ко
лективи, Общинската скупщина и политическата структура посе
тиха казармата, честитиха празника на войниците и командирите и 
им пожелаха още по-успешна работа. След това за значението на 
празника и за ролята и задачите на Войската на Югославия говори 
командирът на граничните части в Босилеград Драган Савич.

В приветственото си слово Савич между другото каза:
"Новосъздадените обществено-политически обстоятелства не

минуемо повлияха и върху реорганизацията и организационното 
устройство на Войската на Югославия като отбранителен субект 
без партийна привързаност и идеологическа насоченост. Днес Вой
ската на Югославия и в твърде затруднените условия успешно 
изпълнява всички възложени задачи и представлява важен фактор 
за мира и сигурноста не само в Югославия, но и въобще на Балкан
ите".

Изграждането на 
приспособяване и 
Марянович

отварянето 1ш »гьм све'рп|1трябва,да>ускорятЧеСКаТа тра|1с^>0Рмация» структурното 
икономическото ни развитие, изтъкна

В Завода за учебници и учебни помагала
вторник се състоя тържество, на което беше пре” 
даден за употреба нов обект. На тържеството го
вори председателят на правителството на Репуб
лика Сърбия Мирко Марянович, който между 
другото изтъкна: 7

Осъществената икономическа стабилност ни 
дава възможност да проведем успешно рефор
мата и да създадем основа за дългосрочно 
билно стопанско развитие. Изграждането 
ременно пазарно стопанство, собственическата 
трансформация, структурното приспособяване и 
отварянето ни към света трябва да ускорят иконо
мическото ни развитие и да осигурят материални 
предпоставки за развитие на просветата, науката 
и културата".

След като подчерта, че новият обект ще изи
грае голяма роля за успешно осъществяване 
задачите на Завода за учебници и учебни помагала 
в областта на просветата и културата. Марянович 
по-нататък каза:

С целокупната си дейност и успешното си 
сътрудничество с научните и образователните ве-. 
домства в страната. Заводът за учебници 
дователно и пълноценно реализира политиката 
на Сърбия и Югославия в тази област. Преди 
всичко Заводът навреме осигурява достатъчно 
учебници и учебни помагала за всички деца. които 
се учат на сръбски език и на езиците на национал
ните малцинства, и при това интензивно подпо
мага работата на сръбските училища в съседните 
страни, особено в Унгария и Румъния. За три 
години продукцията на Завода е увеличена от 5,5 
милиона на 15,5 милиона учебници. Увеличен е 
броят на заглавията и значително е подобрено 
съдържанието на учебниците. Особено ни радва 
фактът, че за един кратък период Заводът успя да цените. В много области цените на стоките и ус- 
възобнови материално-техническата си база, а лугите даже се намаляват, за да се увеличи 
доказателство за това е и новият обект с 6000 продажбата, да се повиши интензитетът на произ- 
квадратни метра. Така че свободно можем да водството и да се осигури работа за повече работ- 
кажем, че Заводът за учебници вече е закрачил в ници. Курсът на динара също е стабилен в по- 
XXI век. дълъг период. Това постижение дава възможност

Особено е важно при определяне цените на на стопанствениците да развиват успешна дей- 
учебниците да се държи сметка за материалното ност, а за чуждсстраните партньори то е доказа- 
положение на учениците и родителите им. Тъй телство за стабилност и сигурност на техните вла- 
като имаме обща стабилност, и цените на учеб
ниците трябва да бъдат стабилни. Освен това За
водът трябва да положи усилия за повишаване през първата половина на 1997 година промишле- 
качеството на учебниците, като следи новите нау- ното производство и износът отбелязват значи- 
чни постижения и съвременните прогресивни гелен ръст, а също така и заплатите и останалите 
промени. принадлежности на работещите и гражданите.

Според думите на премиера, правителството Като се имат предвид и останалите мерки, които 
на Република Сърбия ще продължи да реализира предприемаме, и средствата, които осигуряваме, 
енергично и ефективно политиката за иконо- основателно се надяваме, че през тази година ще 
мическо съживяване на нашата страна. Цените на осъществим висок ръст на обществения продукт, 
всички стоки и услуги са стабилни и не съществува същевременно и значително по-висок жизнен 
нито една икономическа причина за покачване на стандарт на населението.

От името на населението в общината, председателят на Общин
ската скупщина Сотир Сотиров честити празника на Войската на 
Югославия, който подчерта, че Войската на Югославия отговорно 
и успешно изпълнява важна обществена задача. Жителите на Боси- 
леградска община и сега имат голямо доверие във войниците- 
граничари и заедно с тях пазят граничната бразда. "Убеден съм - 
подчерта накрая Сотиров, че това сътрудничество и занапред ще 
продължи във всички области.”

По време на тържеството на десетина войници-граничари и 
командири бяха връчени награди и признания.

По повод Деня на Войските на Югославия се проведоха тър
жества и във всички гранични застави, където, както и досега, освен 
местното население, присъстваха и представители на предприятия 
от общината и вътрешността.

и ста
на съв-

на

м.я.
ДИМИТРОВГРАД

Модерна и професионална войска
после-

По повод 16 юни - Деня на Югославската войска - във всички 
гранични застави и казарми на територията на Димитровградска 
община се състояваха тържества. Централното тържество, на ко
ето присъстваха председателят и подпредседателят на ОС Димит
ровград Никола Стоянов и Васко Велчев, се проведе в димит
ровградската казарма. На това скромно, но сърдечно и приятелско 
чествуване взеха участие и представителите на митническите ор
гани, Отделението на вътрешните работи от Димитровград, както 
и представители от предприятията "Търгокооп" и "Мазгош" от 
Димитровград и МИН от Ниш.

Присъстващите гости и войници приветства командирът на 
казармата Горан Петкович. В речта си той припомни, че на 16 юни 
през 1876 година Сърбия и Черна гора са подписали във Венеция 
тайно споразумение за съвместна борба срещу Отоманската им
перия. От 1994 година Югославската войска празнува тази дата като 
свой ден. Петкович между другото подчерта, че в момента Юго
славската войска е модерна и професионална въоръжена сила, 
която е напълно готова да изпълнява всичките конституциионнн 
задачи.

На тържеството говори и председателят на Общинската скуп
щина Никола Стоянов, който честити на всичките войници и офи
цери празника. Той изтъкна, че 16 юни е празник и на всички 
граждани на страната, "понеже войската е израснала из народа и е 
негова съставна част".

На тържеството бяха публично похвалени тридесетина вой
ници, подофицери, числящи се към граничните единици на пирот- 
ския гарнизон, а неколцина от тях бяха наградени със седемдневен 
отпуск.

Благодарствени писма за успешно сътрудничество с военните 
органи получиха общественото предприятие "Металац” от Димит
ровград, персоналът на хотела иМир" от Звонска баня, бутикът 
'Шиля” от Пирот и Лазар Шарац, началник на митницата в Ди

митровград.

Мирко Марянович открива новопостроения 
обект на Завода за учебници и учебни помагала

гания в нашето стопанство.
Благодарение на осъществената стабилност

СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

Б. Д.

ИЗГОДНИ КРЕДИТИ ЗА ДОХОДНИ 

ИЗНОСНИ ПРОГРАМИ
АКЦИЯТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕРКВАТА В 
ДИМИТРОВГРАД

Сравнително добър отзив
качествена продукция. Затова 
ще се искат твърди гаранции за 
правилното използване на кре
дитите и за връщането им в ут
върдените срокове и при опре
делените условия. Фондът ще 
отпуска средства при изгодни ус
ловия - 4 процента лихва и банк
ова гаранция с всички разноски 
от 2 промила.

Управителният съвет на Фо
нда е уведомен, че предприяти
ята проявяват голям интерес за 
този вид финансова подкрепа. 
Във Фонда вече са получени 
многобройни искания за отпус
кане на кредити, които се раз
глеждат, и тези дни ще бъдат 
взети първите решения за отпус
кане на кредити - се казва в офи
циалното съобщение от заседа
нието на Управителния съвет на 
Фонда за развитие на Република 
Сърбия.

програмата е предвидяно и пред-съвет на
ФовдамВразвитаеТна Република варително финансиране и креди- 
Сьрбия .Гроведе заседание във тиране „а изграждането на авто- 
вторник на което обсъди проек- магистрали и регионални пъги 
топрограма за ползване на сред- тя и модернизацията на желез-

СТВ;ОсншГта цел на програма- Кредитите ще се отпускат на 
та е да "каже пълна подкрепа „а всички предприятия които имат 

. политика на доходни програми, износни сдел 
като съдейства ки или изпълняват други усло- 

вия от програмата. Става дума за

От 21 април до 25 май 208 граждани и 4 частни фирми са внесли 
пари на отделната джиро-сметка за реконструкция на димитров
градската църква. Определена сума е събрана и от гражданите, 
посетили църквата. Както бе изтъкнато на заседание на Съвета за 
реконструкция на черквата, гражданите като че ли малко изчакват, 
за да видят дали наистина ще започнат предвидените работи. Ве
роятно и тежкото икономическо положение на хората има значе
ние за слабата им отзивчивост.

В Местната общност изтъкват (и показват), че всеки динар се 
евидентира и всеки дарител се записва. До споменатата дата (25 май 
т. г.) по 50 динара са дарили 38 лица, по 60 динара - две, едно - 70, а 
11 лица са дали по 100 динара. Бояна Ставрова е внесла 120 динама, 
а от частните фирми "Бан комерц” е внесла 150, "Феропласт и 
"Алфа плам” - по 100 динара.

Както бе изтъкнато на заседание на Съвета на Местната об
щност, което се състоя три дни след заседанието на Съвета за 
реконструкция на черквата, "Балкан” и "Металац" са дали по 5000 
динара, а Общинската скупщина 10 000. Със събраните от граждан
ите и частните фирми до 25 май 8448 динара ще бъде набавена 
бакърна ламарина за двете кубета, от които ще започне рекон
струкцията.

А за тези, които още не са се отзовали, ето джиро-сметката: 
42802-763-037.

икономическата
правителството

кжкг “-ггжгггг;опазването на стабилния динар и изгодни Ф ЗМожност на
стабилните цени, увеличението да ее създаде Ти^дарешн 
на заплатите и жизненото рав-

носни сделки.
Управителният съвет на

изтъква, че

нище на гражданите.
В проектопрограмата

йгж:ГрГГ-
ността, металния комплекс, ссл- пр оизД има сигурен
ското стопанство, текстилната, та, |ияг Р "У _ на пред-
кожарската и обувната промиш- "™смс ' 0 произвеждат
леност и корабостроенето. В приягия! ,

са оп- Фо-

А.Т.
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СНС Н ДИМИ IРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД

Телеграма в подкрепа на 

Слободан Милошевич
НИКОЙ ОТВЪН НЕ. ”Драган Колев:

МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ МЯРКАТА 

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕНТИТЕТ 

IIА БЪЛГАРИТЕ В СРЮ
”Населението в Босилсградска община изцяло подкрепя пред- 

ирезидсит на Съюзна република Югославия да бъде 
избран Слободан Милошевич и то непосредствено да бъде гласувам 
от целокупната избирателна аудитория’ , се казва в телеграмата на 
Общинската скупщина и Общинския отбор па Социалистическата 
партия на Сърбия в Босилеград.

"Сред гражданите на нашата община Милошевич се ползва с 
най-голям авторитет, защото в него те виждат изключителна 
гаранция за опазване на мира, за стабилността и просперитета на 
Югославия” - се изтъква между другото в телеграмата па ОС и ОО 
на СПС.

ложението за

.....
ира конференция :>и печата, на конш нред Д лнителния отоор па Общинския отбор на
местните жу, листи е официалните станоои«*■“ "кръгла маса” на тема ” Прие,.стене на
(410 пт.п връзка е неотдавна проведена • българските, сръбските и малцинственитепроблемите на българското национално малцинство п оьщарски.с-, ,
средства за масона информация . поотделно трябва да каже дали са застрашени 

правата и свободите, които му принадлежат. Ня
кои участници в "Кръглата маса” са манипули- 
рали с понятието майка-родина. Българското 
ционално малцинство усеща Сърбия и Югославия 
като своята родина, а България като държава, 
коя'го живее болшинство от българския народ. 
Нацията е волна категория и затова никой няма 

никого да пита от коя националност с. 
обикновена политика, която се

м. я. Колев между другото заяви, чс някои довче
рашни членове на ДСБЮ, след като са видели, чс 

начин тази партия не може да стане 
по-ссризонп политическа сила на тези простори, 
са ронили на всяка цена да политизират въпро
сите за положението па българското малцинство 
в Югославия и то с помощта на непартийните 

Колев изтъкна, че на организпто- 
Крз.глата маса” подобава тези въпроси

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЮЛ В ДИМИТ
РОВГРАД

пано легален

Безрезервна подкрепа на 
кандидатурата на Милошевич

организации, 
рито на
постоянно да бъдат м центъра на вниманието, 
между другото и поради личните им интереси. 
Според думите на Драган Колев в момента в света 
има над 10 хиляди организации, които се на|.
”Хелзинкски комитети на гражданите”, 
добий организации има много и в Югославия, 
понеже у нас такива организации твърде 
могат да се сформират и регистрират.

В своето изложение пред журналистите Дра
ган Колев между другото заяви и това: "Органи
заторите на ” Кръглата маса” са 
повикали само своите съмишле
ници. Ирнтира и подборът на ин- 
телс— ллците от Димитровград, 
които са участвали в работата на 
"Кръглата маса”, както и зова, 
чс на официалните документи е 
писало Цариброд, а не Димит- 

Ползван е н

правото 
Всичко друго е

поради лични интереси. Това е деликатнаводи
тема, която, ако се поставя по такъв начин, пре
дизвиква бурни реакции. Ние сме свидетели, че 
понастоящем в някои вестници във връзка стази 

водят словесни дуели между Сръбската 
радикална партия и ДСБЮ. СПС е против раз- 
г а ря не на такива страсти, които до голяма степен 

положението на българското национ-

Инициативата Слободан Милошевич да бъде избран за прези
дент на Съюзна република Югославия тези дни официално е подк
репена и от ръководството на Общинския отбор па Югославската 
левица в Димитровград. В съобщението за обществеността,
ОО на ЮЛ публикува по повод кандидатурата ма Милошевич, 
между другото е изтъкнато:

"Имайки предвид, че Югославската левица е партия, която се 
застъпва за югославската идея, в момента личноезта на Слободан 
Милошевич до голяма степен е гаранция и символ на единството 
между Република Сърбия и Република Мерна гора, 
бъдещия общ напредък на нашето общество. През последните 
няколко години председателят Милошевич прояви голяма 
тическа сериозност и държавническа мъдрост, така че в момента 
се ползва с голям авторитет в страната и чужбина. Изхождайки от 
факта, че жителите на Димитровградска община досега винаги са 
били привърженици на левите политически идеи. Общинският от
бор на ЮЛ в Димитровград оказва безрезервна поддръжка на ини
циативата Слободан Милошевич да се кандидатира за президент на 
Съюзна република Югославия”.

)ичат
но зе ма секоето

лесно
влошават
ално малцинство и съществено нарушават отно

шенията между Югославия и 
България.какго и па

БЪЛГАРИЯ НЕ 
ПРИЗНАВА 

МАЛЦИНСТВАТА НА 
СВОЯ ТЕРИТОРИЯ

ПОЛ II-

Лице.мерно е от Република 
България да не признава на сво
ята територия националните ма
лцинства, а от друта страна се 
грижи за своето малцинство в 
Сърбия. Да споменем, че в Съ
рбия живеят над 25 национални 
малцинства и че нашата държа
ва вече доста е направила за тях. 
Така например българите в Съ
рбия имат издателство на бъл

гарски език. в което се печата 
седмичникът ” Братство”, списанието за култура 
"Мост” и детското списание "Другарче”. Освен 
това за българите по вълните на Радио Ниш ежед
невно се излъчва получасово предаване, докато в 
държавната телевизия ежеседмично се подготвя 
петнадесетминутното предаване ТВ-журнал.

Следователно Социалистическата партия на 
Сърбия е заела становището, че по всеки въпрос 
трябва да се разговаря аргументирано, а не про
блемите просто да се измислят. Когато става дума 
за "Кръглата маса”, да изтъкна и това, че е оче
видно намерението на организаторите първо да 
създадат проблеми, за да биха могли по-късно да 
се появят като спасители. Ще повторя още вед
нъж, че ние в СПС смятаме, че тези въпроси са

мннътТ.рровград.
"Западните покрайнини ’, а то
ва всъщност с.з източните краи
ща на Република Сърбия.

Б. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА АКТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
ПРИ 00 НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПРОБЛЕМИТЕ ДА СЕ 
РЕШАВАТ В ЛЕГАЛНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ НА
НАШАТА СИСТЕМА
Очебисщо е, че председателят 

на хуманитарната организация 
"Солидарност” и председателката на "Хелзинк
ския комитет за защита правата и свободите на 
българите в Югославия” са брат и сестра. Впро
чем, нито една хуманитарна организация не се 
занимава с политически въпроси. Съществуващи
те проблеми на българското малцинство в Юго
славия трябва да се рашават в легалните инсти
туции на Сърбия и Югославия. Имайки предвид, 
че Социалистическата партия на Сърбия е побе
дила на локалните избори в Димитровградска об
щина, тази партия има легитимно право да за
щитава правата и свободите на българското мал
цинство. Също така никой отвън не може да опре
деля мярката за националния идентитет на бълга
рите, понеже тази мярка трябва да определят те 
самите. Ние сме дължни да следим, артикулираме 
и изпълняваме интересите на гражд инте. Права
та на националните малцинства са индивидуални 
права, а не колективни права. Всеки гражданин

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
Драган Колев

Формираните в началото на май два актива при Общинския 
отбор на СПС в Босилеград - единият за обществена, а другият за 
стопанската дейност - започнаха работа. На проведеното през ми
налата седмица заседание активът за обществена дейност прие своя 
програма за работа, в която са набелязани актуални въпроси с 
конкретни срокове за разглеждане и реализиране. Става дума за 
проблеми и въпроси от обастта на социалната защита, обра
зованието, информативната дейност, здравеопазването, културата 
и спорта.

Според думите на председателя на Актива Рашко Кирилов, 
целта на Актива не е да се намесва в работата на ведомствата и 
инситуциите, а да ги стимулира за стриктно, последователно и 
законно изпълнение на трудовите задължения.

м. я.

00 НА ДС В БОСИЛЕГРАД НЕ Е ДОВОЛЕН ОТ СОБСТВЕ
НАТА СИ ДЕЙНОСТ

Подпредседателят ще 
оглавява отбора

твърде чувствителни и доколкото по такъв начин 
се поставят и нататък, могат да бъдат причина за 
сериозни политически стълкновения”.

Б.д.

ДИМИТРОВГРАД

Още една успешна акция 
по кръводаряване

БОСИЛЕГРАД
Членовете на Общинския отбор на Демократичната партия израз
иха съмнение за готовността на председателя си Стоян Захариев да 
направлява работата на общинската организация и застъпиха 
становището до 15 юли отборът да бъде оглавяван от подпредсе
дателя му Миле Миленов

” Не сме доволни от досегашната си двумесечна дейност, понеже 
не осъществихме някаква по-значителна дейност сред народа, а и 
не решихме някои вътрешнопартийни въпроси”, заключиха 
членовете на ОО на ДС в Босилеград на проведеното през миналата 
седмица заседание. Те подчертаха, че най-голяма вина за това носи 
председателят на отбора Стоян Захариев. Тъй като всички при
състващи (отсъстваше Захариев и един член на ^отбора) изразиха 
съмнение в способността на Захариев да ръководи работата на 
отбора, беше взето решение занапред отборът да се оглавява от 
подпредседателя Миле Миленов. Според това решение до 15 юли 
т. г. ще бъде проведено извънредно събрание на общинската ор
ганизация, на което ще бъде избран нов председател.

Според думите на Ивайло Христов, с които се съгласиха и 
останалите членове, все още не е изготвен печат на отбора, на 
Главния отбор на партията не са доставени исковете за постъпване 
в редовете й(казаха, че общинската организация наброява към 100 
души) и все още не е предприето нищо за формиране на местни 
отбор^. Членовете на отбора подкрепиха становището, че тези 
задачи трябва незабавно да се решат, като уточниха дейности за 
формиране на местни отбори в Любатски, Лисински и Тлъмински 
район.

Който има, и 
социалното му дава...

Общинската организация на Червения кръст 
в Димитровград и Заводът за транефузия от Ниш 
на 11 юни т. г. организираха в Здравния дом в 
Димитровград петата за тази година акция по 
кръводаряване.

Според думите на секретаря на ОО на Чер
вения кръст г-н Симеон Костов, акцията е била 
напълно успешна, тъй като са се отзовали 97 кръ
водарители и то служители от ОС Димитровград. 
Министерство на вътрешните работи и Здравния 
дом, както и работещите в предприятията Бал
кан” , ” Сточар”, ” Комуналац”, " Пекара , Ци- 
ле-Украс” и "Градня”. Въпреки , че акцията се 
отнасяше и до работещите в Секцията за поддър
жане на железопътната линия, както и за слу* 
жителите в граничните полицейски органи, нито 
един работник от тези колективи не се отзова на 
акцията. Интересно е да се отбележи, че само 
един работник от Митницата в Димитровград е 
взел участие в тази акция, и то Васко Каменов, 
който за 46-ти път е дарил кръв.

Отделението за социални грижи и органи
зацията на Червения кръст в Босилеград трябва 
да станат институции за договаряне и спора
зумяване и въз основа на реалните възможности 
на Общината и обществото като цяло да решават 
взаимно и отговорно всички социални случаи. Не
допустимо с, както бе подчертано на заседание на 
Актива за обществена дейност при Общинския 
отбор на СПС в Босилеград, поради нечия безот
говорност хора да гладуват.

Имайки предвид досегашната практика соци
ални помощи да се дават на сравнително заможни 
лица, а не на ония, които са изпаднали в бедност, 
Общинският отбор на СПС в Босилеград поде 
инициатива социалното положение всестранно да 
се преразгледа и занапред социална помощ да се 
дава на онези, на които тя е най-необходима.

В реализацията на тази задача, освен Отделе
нието за социална грижа и Организацията на Чер
вения кръст, трябва да се включат и ръковод
ствата на местните общности. Б. Д.

М. Я.В. Б.
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ОБСТАНОВКАТА В "БОР" Е ТВЪРДЕ ТЕЖКА ДИМИТРОВГРАД

Още 2500 телефона до 
края на годината

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА БАВНО ИЗ
ДЪЛЖАВАТ СМЕТКИТЕ СИ

Общината дължи 
52 850 динара!

Потребителите на електроенергия в Босилеград- 
ска община бавно и нередовно издължават сметките 
си към Електроразпределителното от Лесковац. В 
общината има около 4650 консуматори на елек
трическа енергия, от които около 4500 са домакин
ства, но броят на онези, които навреме заплащат 
сметките си е малък. Според думите на Милчо Лаз
аров, шеф на деловата единица на лесковското Елек
троразпределително в Босилеград, до края на април 
потребителите са задлъжнели с около 2 милиона 
динара.

Лазаров казва, че не са малко и домакинствата, 
които дължат и по 2 хиляди динара. Той подчертава, 
че има и много юридически лица, които поради не- 
платежноспособност или небрежност не издължават 
сумите. Общинската организация на пенсионерите 
например дължи 10 500 динара, предприятието 
"Напредък” - 10 623, Явното предприятие "Услуга” - 
25 115, ЮМКО от Враня (за "чорапарата”) - 31 415. 
Здравният дом - 44 431, Общинската скупщина - 52 
850 динара (за улично осветление)...

"Това са прекалено големи сметки за издължа
ване и ще се наложи "да играят клещите”, казва 
Лазаров.

РАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ 
КАДРОВИ ПРОМЕНИ

Положението в
но .. не се знае^л^скоро^щ^бъде* п|,сдп*,,,ятис е твъРДе 
бренне. Работниците не са доволни 
което

В Димитровград днес има 3000 телефонни 
номера, голямо число от които са така наре- 

’ дублекси”. Новоформираната холдинг 
компания ПТТ до края на тази година трябва да 
постави в Димитровград нова телефонна цен
трала с капацитет 5500 номера, всичките ед
инични. Това означава, че Димитровград полу
чава още 2500 нови номера, като при това с 
новата централа ще бъдат отстранени всички 
дублекси”. Централата е от системата "Алка- 

тел"
кабел. Предимствата са значителни. Освен 
страняване на вече споменатите "дублекси", 
избирането на желания номер е много по-лес
но, връзката - много по-добра и без смущения. 
Също така новата дигитална централа ще обез
печава много по-голям брой разговори едно- 
времено, което не е без значение като се има 
предвид, че сегашната централа можеше сама 
да се изключи, ако бъде претоварена с много 
разговори.

Новата централа ще даде възможност на 
желаещите да се приключат и на така наре
чената "пийджинг” система, а също така и за 
ползване на мобифони. Новата централа в Ди
митровград и монтажа се финансират изцело от 
ПТТ.

слож-
намерено решение за подо-

не се старае „ „е знае как да^в^ГГГ 
те няколко пъти стачкуваха, ,.о - безрезултатно.

През миналата

чените

седмица те 
организираха общо събрание, на 
което поискаха от директора 
Иван Христов отговор 
роса може ли и как мисли да из
бави фирмата от пропадане. Тъй 
като не получиха конкретен от
говор, те гласуваха недоверие не 
само на директора, но и на още 
няколко души, за които считаха, 
че са виновни за сегашното по
ложение: Драган Божилов, шеф 
на счетоводството, Георги Йов- 
чев, секретар и касиер, и на Си
меон Николов, закупчик. Преди 
това Божилов си подаде оставка 
"поради здравословни причи- 

\ а Йовчев на поста секретар, 
понеже нямал полувисше обра
зование.

ждат, че няма оправия. Нямаме 
воля за работа, понеже нямаме 
полза от това. И когато не стач
куваме, машините бездействат. 
Как да работим, когато не ни да
вате заплати, когато децата ни са 
гладни?!" - 
той.

на въп-

- дигитална и приключена на оптическия
от-попита с огорчение

Директорът Христов, про
тив когото Фондът води углавно 
дело заради кредита, казва, че 
става въпрос за кредит от 84 700 
динара и добави, че "за състо
янието в предприятието сме ви
новни всички, понеже никой не 
спазва трудовата дисциплина. 
Освен производството на пар
кет, трябва да се въведе и нова 
програма за производство на 
брикети. Проектът е предоста
вен на фонда, но дали той ще 
отпусне средства - засега не е из
вестно", каза той и добави, че 
положението в предприятието 
не може да се подобри, докато не 
се подобри икономическата об
становка в страната.

ни

Колко е тежко положението, 
показват множество факти. За
плануваното месечно производ
ство

в. в.А. Т.
от 2000 квадратни метра 

паркет се осъществява със 70 на НА ПАНАИРА "ИНОС '97м В БАНЯЛУКА
сто, продукцията трудно се пла
сира на пазара, предприятието 
няма оборотни средства, а всич
ки досегашни инициативи да се 
промени положението останаха 
безрезултатни. Недоволството 
на работниците достигна кулми
нацията си заради неполучава- 
нето на заплати. (Последната за
плата са взели за януари т. г.) Но 
и когато ги получаваха, те не 
надвишаваха 250 динара.

НАГРАДА ЗА ” М АЧК АТИЦА”
”НЕ СТЕ

КОМПЕТЕНТНИ”
От 83-те работника в пред

приятието, на събранието при
състваха 69, от които 39 гласу
ваха за недоверие на сегашното 
ръководство. Останалите не бя
ха нито "против”, нито "въздър
жали се".

Директорът Христов, който 
няколко пъти заяви, че "нашата 
съдба е във вашите ръце", ос
пори решението на работниците 
под претекст, че те нямали право 
да му гласуват недоверие. "Съб
ранието на работниците не е 
компетентно за това. Недоверие 
може да ми гласува Работничес
кият съвет”, подчерта той.

Без оглед на това, че някои 
от работниците настояваха Хри
стов да остане начело на пред
приятието при условие, да извъ
рши кадрови промени, работни
ците отстояха решението си. Че 
положението е наистина трудно 
и не е известно кой управлява 
фирмата, а и не е известно какво 
ще стане с гласуваното недове
рие, показа и фактът, че в пред
приятието вече една година няма 
Работнически съвет, че избрана
та Скупщина не е учредена 
не е избран Управителен съвет.

В. Б.

На панаира за 
"ИНОС ’97” в Банялука фабр 
стоманолеярна "Мачкатица” от Сурдулица е про
възгласена за най-успешен колектив в областта на 
техническите изобретения. Съюзът на изобретате
лите на СРЮ и РС й присъди първа награда със 
златник на Никола Тесла за изобретението на газ
генератор "НГ 200”.

Става дума за най-ново постижение в техноло
гията за заваряване, пробиване, сечене на метали... 
Газгенераторът има редица предимства пред 
останалите подобни апарати: произвежда газ, 
ползвайки само вода и ток и е по-евтин от 
класическите газове, които се ползват, развива ви
сока температура, безопасен е при работа и пр^ Б

технически нововъведения 
иката за машини и

“НИ 1• о •••- &
а адс\

В1 I

1гА......11111 ^
” ДЕЦАТА НИ СА 

ГЛАДНИ”
На събранието, на което 

присъстваха представители на 
общинското синдикално пред
ставителство, работниците не 
криеха, че им е тежко. В раз
искванията, които на моменти 
приличаха на "фестивал на жал
ните думи”, те отправиха много 
остри забележки по адрес на ръ
ководството на фирмата. Боян 
Миланов каза, че не се ръководи 
добре. Според него ръководст
вото, начело с директора, е ви
новно за това, че 140 от 160 хил
яди динара, отпуснати по-мина- 
лата година като кредит от Фон
да за развитие за набавка на ма
шини за паркет, са похарчени за 
заплати и за "какво ли не още .

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД

ПЕКАР А” ОБНОВЯВА МАГАЗИНИТЕ СИ9?

Първият магазин за продажба на хляб "Първи 
май” на хлебопекарницата в Димитровград е поме
стен в първата обществена сграда в града. Вече 40 
години в този магазин почти нищо не е променено и 
подновено. Тези дни тук започна подменяне на до
грамата откъм улицата и е сложена нова алуми
ниева, с модерен дизайн. Ремонтира се и магазинът 
към гарата, познат като "Драгстор”. На двата магаз
ина им предстои и вътрешен ремонт.

"Пекара” има 13 магазина за снабдяване на насе
лението с хляб и други хранителни продукти. В Же- 
люша има два, а по един в Лукавица, Гоин дол и 
Смиловци. Останалите са в града.

и чеПонастоящем ” Бор” им| 
в скадовете си около 3500 м 
паркет, който няма кому да 
продаде. ” Всъщност, както 
заяви Христов, има предпри
ятия, които искат да го за
купят, но не гарантират кога 
ще го платят, въпреки че го 
даваме на изгодна цена - 55 
динара за квадратен метър. 
При условие, че го нродадем 
тези дни, парите ще разпреде
лим за заплати”.

А. Т.

Голямо признание за 
Томица Божилов

ГИД СЛЕД СТАЧКАТА

Директорът е доволен, но не 
се чувства като победител

Ссдми наден
работещите в ПТТ (поща, теле
фон и телеграф). По този повод 
на централното тържество в Бел
град са провъзгласени най-до
брите работници от деловите ед
иници па компанията.

За пръв път в деловата единица 
Пирот, към която е и пощата в Ди
митровград, за най-добър работник 
през 1996 г. е провъзгласен работ
ник от димитровградската поща. 
Това сТОМИЦА БОЖИЛОВ,спе
циалист по ПТТ-съобщения, в мо
мента изпълняващ длъжността уп
равител на пощата в Димитровград.

Томица е роден през 1963 го
дина и е завършил полувисше 
ПТТ-училище в Белград. В поща
та работи от 1985 година, но не в 
централната в Димитровград. Це
ли десет години той ръководи по
щите в селата Долна Невля, По- 
ганово, Смиловци и Суково. Ми
налата година е незначен в Димит
ровград и поради отсъствие по бо
лест на управителката на пощата, 
става изпълняващ длъжността уп-

юни е

ис с да сс занимава с подобни 
неща, а да органи зира производ
ството. Затова определен брой 
хора от "самозвания” (както го 
нарича той) стачен комитет п 
около него ще трябва да понесат 
отговорност за опита за разби
ване на фирмата. Колкото и да 
има пропуски, сегашното ръко
водство все пак е признато от 
по-горни равнища от общин
ското и от всички фактори от 
значение за дейността на фир
мата. "Затова, изтъква Марков, 
ръководството на ГИД се над
ява, че по-нататъшното сътруд
ничество с общинското ръко
водство ще бъде положително и 
в интерес на всички работници в 
ГИД”.

"Най-дългата стачка в исто
рията на ГИД е своеобразен тест 
за всички и от тази стачка всички 
трябва да извлечем определени 
поуки, за да не ни се случи пак 
нещо подобно, поради което ще 
загубим клиенти, а по този начин 
и пари”.

Той също така каза, че за да за
пази поста си, директорът 
харчил 5 хиляди динара за съде
бни и други разноски. "Дисци
плината толкова се влоши, че не 
се знае кой какво прави. Затова 
стигнахме до нулата. "Ако не се 
извършат кадрови промени, по
ложението няма да са подобри 
- каза Снежана Василева, админ
истративен работник. Гя добави, 
че фирмата е толкова неплатеж
оспособна, че не може да върне 
банков кредит от 30 хиляди ди
нара, който е взет пред три 
дини. "В момента лихвата за 
тези пари надвишава 
динара", заяви тя. Според Винко 
Иванов "работниците не са мо
тивирани за работа, понеже ви-

е по-

Томица БожиловТака говори генералният ди- 
ГИД Иван Марков 

на сгачка- равител. И веднага - най-добър в 
единицата Пирот. Как се чувства?

- Изненаден съм, тъй като не 
очаквах, че някой оттук ще бъде 
предложен за това все пак ласкаво 
признание. И на мен ми съобщиха 
новината в последен момент. Раз
бира се, признанието ме задължа
ва да работя още по-добре. Всъщ
ност, аз и досега само ' си гледах 
работата" такп, както се налагаше 

повече - скромно казва То- 
А, Т.

ректор на 
след прекратяването

металния цех на ГИД. Въп- 
доволен от това, тойта в

реки че е 
лес пак не счита себе си за побе
дител, защото "всички загубих
ме от стачката, но накрая победи 
трудът”. Крайно време е, 
той, п "гумарата” да сс прекъсне 
досегашната практика ръковод
ството на всеки две седмици да се 

■ува, защото неговата работа

го- казва

НЮ хиляди
и нищо 
мица. Честито!А. Т.

тест
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИТУРИСТИЧЕСКА КАРТИЧКА

БЛАГОДАТ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЛЕТОВНИК ЖИВЕЯТ В КУМАНОВО, 
МИСЛЯТ ЗА 

ПЪРТОПОПИНЦИ
• В продължение на много години е изграждан имиджът на тона чудесно място, к ъдего умо| 
сьирсмснннн теми и сииотата на жпнота чоиск може да си отпочне пълноценно . прани I сля I м 
хотел " Мир” Александър Рангелон лритежана нсички необходими за един съвременен мениджър 
качества

Туристическите работници в Зпонска баня 
вярват, че в сравнение е миналите години, през 
това лято тя ще бъде посетена от много повече 
летовници. Това предположение се корони във 
факта, че вече са започнали групови резервации 
за върховия сезон - юли и август. Своето присти
гане са потвърдили почти всички, които и ио-раио 
са били тук, а това са предимно гости от Вой- 
водина и Белград.

Какво всъщност е това, което привлича хо
рата тук?

Г-н Александър Рангелон добре се е орнстп- 
рал, като е разбрал, че за съвременния летовник 
не е най-важно менюто за храната. Той желае 
много повече - онова, което му липсва в края, от 
който идва: чист въздух, чиста река, планина в 
синьозелена одежда, паметници па културата, пе
щери, планински възвишения, редки растителни 
видове, лечебна изворна вода, красива природа...
Със своя релеф (който чудесно се наблюдава от 
терасата на хотела) Звонска баня събужда асо
циация за Швейцария - стига и ние да сме така 
внимателни и възпитани като швейцарците и да 
не затрупваме с отпадъци всяко добре поддър
жано място край реката, моста или на паркинга.

Тукашните туристически работници са траси
рали с ясни и четливи надписи пътеките, но които 
може да се стигне до бистрата хубавица Ерма, до 
Ветрени дупки - една интересна и недостатъчно 
проучена пещара. в която е открит канал, дълъг 
около 4000 метра. Във вътрешността на пещерата 
се намира малка зала, украсена с прекрасни пе
щерни образувания. Може би но време на тур
истическия сезон трябва да се помисли за възмож
ността в такива и подобни зали след обед да се 
организира "час на фолклорната музика" - с гайди 
и кавали.

Ветренското езеро! Намира се в една въл
шебна местност непосредствено до Звонска баня 
и представлява "малък рай" за любителите на 
природата и риболова. Асеново кале просто при
мамва с височината си (1032 м). На самия връх се 
намират развалини на старо укреплание, чиито 
зидове са широки повече от един метър. Зъберите 
на този планински връх са приютили няколко 
двойки орли - рядко срещан вид, - които сутрин 
или привечер будят възхищението на туристите 
със своя изкусен полет.

”Слоново дупе" е всъщност минерален извор, 
който се намира в долината на река Блатъшница.

Околност на 
Звонска баня Тодор и Добрили Петрови от дими тровградското село П 

птопоиишш дълги годили живеят в Куманови, Република Ми- 
кедоиия Заедно са чавършили основното училище в родното 
си село а след това Тодор чавършва промишлено училище в 

1956 годила. В хармоничен брак живеят от 1957Ниш през
година, имат сив Ана и дъщери Сливица, които вече се задимиха 
- имат си семейства и работа.

Прсч 1957 година в Куманово се ичгражда фабриката чз 
тоъПи и профили ”11 октомври” и се обявява конкурс ча квали
фицирани работници. Тодор конкурира и веднага го приемат да 
работи като кавнлифицирли шлосер. В тачи фабрика прекарва 
целия си трудов живот. От 1993 година е пенсионер.

- Работниците и ръководството на фабриката 11 
при” ме приеха радушно и това
ИЧ1ГВЛНЯВИМ иай-съ-шателно и отговорно трудовите си чадачи. 
Така спечелих доверието не само на колегите си, но и на спе
циалистите във фабриката. Тъй като тогава в ”11 октомври” 
работеха много мои адаши, мен ме нарекоха Годор Бугаринот 
и така ми викат и днес. Разбира се, аз не се разсърдих за това 
прозвище - гордеех се и се гордея, че съм българин. 1огава,а и 

националистически провокации, работехме 
стоворно и изграждахме твърде коректни колегиални отно- 

- разказва Тодор 11етров.
Трудолюбивият нашенец от Пъртопоиинци същевременно

в Скопие

октом-
Посетителите разказват легенди за "чудотвор
ната мощ” на тази мода. Скоро разговарях 
мой приятел - ботаник от Белград, е когото ня
колко години сме били а Звонска баня. ’1<>й ми 
каза, че тук виреят няколко растителни видове, 
конто са присъщи само за гази област. С'поред 
неговите думи, това лято там трябва да отиде един 
екни от специалисти, които ще изследват расти
телния свит и но този начин ще обогатя т научното 
познание. Значителен брой паметници на кул ту
рата приключва т това разообразие от желания на 
туристите. Ще споменем някои от тях: манастир 
"Са. Йоан Богослов” (известен като Ноганонски 
манастир), който е сьграден през 1395 година и 
принадлежи към съзвездието от най-значителни
те средновековни културни паметници; манастир 
”Св. Никола Плашишчки”, в непосредствена бли
зост до село Платнища, който вероятно е рестав
риран по време на тур .ото владичество; ”Св. Йо
ан Мущар”. ”Св. Илия” в Знонци...

Преди години можехме да имаме и по някоя 
забележка за това. че няма вестници и картички. 
Този проблем вече не съществува - сега гостите 
имат на разположение почти всички ежедневници 
или седмични издания, има и картички. За онези, 
които ценят изобразителното изкуство, Поганов- 
ският пленер ще бъде достатъчна гаранция за 
задоволяването на техните естетически вкусове и 
желания. Би било в полза на всички, ако участ
ниците в пленера изложат накрая (макар и за 
кратко време) своите картини в хола на хотел 
”Мир”. Сигурно някой от гостите ще пожелае да 
си купи за спомен картина, която отговаря па не
говите настроения п усещания. Това не изисква 
много труд, а от него всички ще спечелят, а най- 
много - Звонска баня.

допълнително ме стимулира да
с един

по-късно нямаше

шения

работи и учи. Завършва средно техническо училище
1963 година става контрольор на вносните суровини ии през

вз»з производствен и материали, а през последните години на 
трудовия си живот работи като главен контрольор.

Съпрузите Петрови живеят в жилищния блок на ул. "Сърбо

Добрила и Тодор Петрови

Томович” в Куманово (дъщерята и синът им си имат отделни 
къщи). Лесно ги намерихме - достатъчно беше само да попи
таме: "Къде живее Тодор Бугаринот". Ето какво казва Тошо 
за пенснонерските си дни:

- Аз и съпругата ми дълги години работехме много и сега си 
почиваме. Живеем в Куманово, но мислите ни са в родния ни 
край. През първите две пенсионерски години повечето от вре
мето си прекарвахме в Пъртопопинци и се занимавахме с ти
пичните наши селски работи: произвеждахме пшеница, царе
вица, картофи, фасул, лук и пр. В родното село дните ни са 
прекрасни - срещаме роднини, съседи и приятели, не само тези, 
кои го все още живеят в селото, но и преселниците, които идват 
през лятото, разказваме си спомени от детските и младежките 
ни години...

В разговора ни се включи и съпругата му Добрила, която 
добави:

- Макар чс в Куманово имаме много добри съседи, приятели 
и познати, по-добре се чувстваме в родното ни село. Там имаме 
всички електрически уреди и останалите необходими условия 
за живот както в града. В Пъртопопинци водим и внуците си. 
Децата са въодушевени от селския пейзаж, чувстват се много 
ио-свободно, отколкото тук. имат много по-голямо простран
ство за игра, далече са от непоносимия шум на моторите и 
замърсения градски въздух. И сега чесго ни запитват кога ще 
ходим на село. Обещали сме им и само чакаме да свърши 
учебната година. В родноти ни село, освен че обработваме 
имота си, купуваме овче мляко и произвеждаме качествено

МИННОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКО БИЛО РАЗВИТО В МИНАЛОТО...

А ДНЕС Е ПЕРСПЕКТИВА НА ОБЩИНАТА
Рудните залежи в планинските масиви на Бо- 

силеградско са били известни още на римяните, а 
след това и на турците. След изгонването на тур- 
ците, минното дело в този край са изучавали д-р Л. 
Банков и д-р К. Иречек. На 269-та страница в 
сборника на Йордан Захариев, д-р Банков казва: 
“Разгледан геологически, теренът на Краище се 
състои преди всичко от гнаиси и първични крис
тални шисти, пробити тук-там от стари и млади 
еруптивни скали. Тоя състав дава голямо осно
вание да се мисли, че тук се намират разнообраз
ни, в голямо количество руди”.

Мнозина компетентни учени и сега казват, че 
ако природата е лишила този край от плодородна 
земя и благоприятен климат, тя го с надарила със 
скрити в утробата на земята богатства. Днес е 
съвсем сигурно, че тоя край разполага с различни 
рудни залежи, като количествата на някои от тях 
са утвърдени, други все още се изследват. Ще по
соча няколко места, където в миналото са екс
плоатирани рудни находища.

По североизточните склонове на Чудинска плаа- 
нина, близо до брега на реката, съществуват следи 
от някогашна галерия, а в Кумица са намерени фос
фатни залежи. В районите около Бела вода и Голеш 
са били разработени олово-цинкови залежи. В 
Караманица такива руди са били експлоатирани и в 
близкото минало, допреди 30 години.

Планината Църноок е най-пространната оро- 
графска област със залежи на различни видове 
руди и неметали: волфрам, графит, златоносен 
кварц, фосфати, първокачествени варовици. Съ
ществуват вади, които свидетелствуват, че някога 
тук е “промивано” злато. Местността Копача е 
сред по-известните някогашни рудници.

В Дукатско-Любатския планински предел съ
ществуват следи от някогашни мини. Най-значи
телни са тези в долината на Явор, местността Мак- 
овище, Рупи и Гръчки дол.

В планинския масив на Весна кобила са откри
ти надалече известните залежи на оловото и цинк.

Поради особеното качество на рудата, към края 
на деветнадесети век образци от тях били изложе
ни на международен панаир в Пловдив (Бълга
рия). Хора, които се разбирали в руди, казали, че 
това е “благодат”. Дошли минодобивни компании 
от Италия, които дали на мината името Благодат. 
Под това име тя работи и до днес. Следи от ня
когашни рудници има и в Барне, в долината на 
Вратница. Гложка планина е също богата с руди. 
особено местността Широки дол, където на по
върхността се забелязват графит, фосфати, ва
ровити стени и гранит. На северозапад към Стре- 
шер, Бележник и Сувършец все още се забелязват 
местата, където рудата е копана и преработвана.

В миналото най-много били експлоатирани 
рудните находища в Божица. По всичко личи, че 
там е била развита цяла промишленост. И сега 
съществуват следи от рударски вади, дълбоки п 
широки рудокопища, леярници, купове от сгурия, 
флотация на злато. Названията на реката Мут- 
ница и Златарчица красноречиво говорят за ня
когашното минно дело в този край. Някога Бо
жица се наричала “Златна Божица”. В района над 
новата черква в селото съществуват рударски 
гробища, за които се счита, че са още от времето 
на латините.

В синорите на Милевска планина отдавна е 
била открита мангнетитна руда. В близкото ми
нало били са открити и залежи на фосфати.

“Рудините” по Извор и Ресен отдавна са из
вестни по рудокопищата си. И днес тук може да се 
види “латинска вада”, на места има следи от мини, 
купове камъни. В Ресен и сега съществуват 
подземни галерии. Съществуват богати находища 
на златоносен пясък и златоносен кварц.

Не твърдя, че няма други следи на минното 
дело в Босилеградско. Би било добре, ако други се 
обадят със свои нови мнения за минното дело в 
нашия край, понеже се счита, че рудните залежи 
са една от най-добрите перспективи за развитие на 
общината.

сирене...
Тук госпожа Петрова прекрати изказването си, въздахна 

дълбоко и натъжена продължи:
- Всичко беше хубаво до разпадането на предишна Юго

славия. Откакто сложиха новата държавна граница, за нас 
възникнаха сериозни трудности. Например ние произведем 
родното ни село продукти, но не можем да ги пренесем през 
границата, особено месните и млечните храни. Мисля, че дър
жавните органи на Република Македония и СР Югославия час 
по-скоро трябва да обсъдят този проблем.

От разговора с любезните нашенци узнахме, че в Кума- 
новския край живеят малцина преселници от Димитровград
ско. Ония, конто живеят в Куманово, предимно са от Пър
топопинци: Гордана, Мада и Васа Йосифови, Наталия и Вера 
Велкови, както и Райчо Велков. В Куманово дълги години 
живееше и юристът Бранко Миланов от Радейна, който сега 
работи и живее в Скопие. И тук пъртипопинчани поддържат 
роднинските и земляческите си връзки, посещават се, веселят 
се заедно, другуват. Най-малко два пъти годишно посещават 
родния си край, който никога няма да забравят.

в

Богослов ЯНЕВ
С. Евтимов

о 20 ЮНИ 1997 г.



В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

В осми
ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК Текст и рисунки: Марин Младенов

клас няма повтарящи
г°„Т™~“"Те осмокласш,Ци В Основното училище в Босиле
град, шест ученика са носители на Букова грамота, а 14 - на 
различни други грамоти и признания. Със средна* оценка 1 70 тазго
дишният випуск е сред най-добрите. * ’ °

ОсновнотоНеч1,л!,тГЧк Учебнатп г°Д"на за учениците от осми клас на 
завъошиха всичк^' ,9 ,0сновн°™ училище в Босилеград осми клас 
много^объо ТП С у^ника- °т тях 42 са ■= отличен успех, 25 с
3 70 този випуск птп Ър " 24 СЪС заД°во-™телен. Със средна бележка 
градски осЗлзс^пГтННЦИ е МеЖДУ на^"Д°бРпте генерации босиле- 
никл като кпъга,, ТоВП Се потвъРжДавл и от факта, че шест уче
ника като КР^™« отличници от четвърти до осми клас получиха най- 

училищно признание - Букова грамота, а други тринадесет - 
различни други видове грамоти и признания. тринадесет

Носители на Букова грамота са: Саня Глнгорова Анелия Тасева 
Димитров^“”08' ДаН"еЛа Аноотасова. Стефан Стойков и Олпвера

ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК(4)
В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ - ”ТИТО МИ ВЗЕ 
ЖЕНАТА!” (Продължение от миналия брой)

започнаха да прииждат гъсти колони народ от 
селата: в народни носии, със знамена и цветя. Ми-

Проведохме общо фронтовско събрание. Бог- лиционери и войници направиха шпалир около 
дан говори за политическото положение в света, линията... Няма вече движение натам-насам... Ни- 
а аз - за петогодишния план.

Отделно имахме среща с младежкия актив. Ед- около гарата: от кантона под гарата, та до Сред
ни младежки отговорник си дава оставка и се ната рампа: маса. Трещят различни музикални ба- 
оправдава така:

- Две години съм в ръководството, ама не мога на перона... После и на перона стана гъсто. Когато 
вече... Да речем, првим трудова акция. Събирам влакът пристигна полека, целият район ехтеше от 
ги аз и казвам: тука да работят мъжете, а тука нестихващо ”ура”. Отдалечен стотина метра от 
жените, тука девойчетията, гука момчетията... вагона на Димитров - видях само когато нашият 
Айде, почва работа. Ка гледам след малко, а они Илко му подаде ръка и цветя и когато Димитров 
се измешали... Момчето гази лопату на девойче, махаше с ръка и нещо говореше на официалните 
обикаля ю: нити ом работи, нито на девойчето, представители, които бяха под неговия прозорец 
Оная там се навела, а ония гю ущипал за дупето, от вагона...
да извинявате... Старитесе бунтуват,одумва г... Не Когато влакът продължи своя път към Бел- 
мога вече, кикво знаете правете с мен, ама нека град, разбрах от ония, които са били по-близо да 
друг руководи с туя работу. вагона на Димитров, че той е казал "царибродчан-

В кръчмата заварихме един пиян и приказлив, ите трябва да бъдат живият мост между сърби и 
Починала му скоро жената, обясняваха ни нашите българи”...
домакини. Пияният човек (да има около петдесет ИЛИНДЕН И МИТИНГ НА БОРОВСКО ПОЛЕ 
години) разсъждаваше чудно и дяволито:

- Да, тека е, другарчета! Тито ми взе жената!
Аз съм вдовец... Тито я прибра!... Защо ли казвам 
така? Досега нели се казваше ”Бог я прибра”... а 
сега - хик! - като няма вече бог - ще кажеш само...
Титоя прибра! Дете, дай по една ракийка за друга
рите от Цариброд... Останах без жена!

Вечерта се прибрахме с влакчето. Този път 
минахме по-добре: настанихме се в пътнически 
вагон. "Чайникът” благополучно пристигна в 
Суково към девет часът...

кога не съм виждал толкова народ на едно място,

нди. Нашите музиканти в бели ризи са построени

голямото

СЪВЕТЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ИНФОРМИ
РАНЕ И СПОРТ ОБСЪДИ ПЛАНОВЕТЕ ДО 2000 ГОДИНА

За приоритетните програми ще 
се намерят пари

Съветът за образование, култура, информиране и спорт при 
Общинската скупщина в Димитровград на 12 юни обсъди плановете до 

година в областта на културата, образованието, информирането и

2 август 1947 год. Идеята се роди в нашия сек
тор, а Паса и Божо я приеха. Да се използва тради
ционния събор на Боровско поле и частично да се 
превърне в митинг и голямо събрание. Изпрати
хме предварително писма до нашите младежки 
ръководители в селата на Бурела и Дерекула, за 
да подготвят своите младежки групи... Към 3 часа 
след обед ние вече бяхме на полето, покрито от 
много съборяни, защото времето беше слънчево, 
хубаво. Думкаха тъпани, хора имаше на три ме
ста...

„тт ^Р*:дставители на Двете училища. Центъра за култура, радио и ТВ 
Цариброд и на Съюза на спортовете представиха 

тази година, както и заплануваните дейности до 2000 г. Изтъкнати са 
най-важните проблеми и задачи, които трябва да се реализират. Става 
дума преди всичко за дооборудване на училищата, локалната информа
тивна система, възстановяване на работата на Културно-художест
веното дружество и пр. При днешните наистина трудни 
условия всичко това е свързано сосигуряването на определени средства, 
които, според думите на председателя на Общинската скупщина Ник
ола Стоянов, не трябва да бъдат проблем, поне когато става въпрос за 
приоритетни програми.

Във връзка с плановете до 2000 година е изтъкнато, че по това време 
трябва да бъдат отбелязани значителни юбилеи в общината. Преди 
всичко това са 110-та годишнина на театъра, сто години на биб
лиотеката и 130 години на основното училище. Това са три юбилея, с 
които трябва да се гордеем, тъй като и среди, които са по-развити от 
нашата, нямат нещо подобно. Макар че тези тържества не са през тази 
година, навреме трябва да се предприемат мерки за достойното им 
честване.

своите планове за

икономически ПРИСТИГА ДИМИТРОВ! РАЖДА ЛИ СЕ 
ФЕДЕРАЦИЯ?

Една волска кола без канати беше нашата три
буна.

Там се покачи нашият местен водач - младеж 
и викна:

- Е-хейййй! Народе бре!... Спрете музиката! 
Митинг се открива. Сега другарят Божо, че ви 
казуйи кикво су оратили Тито и Димитров.

Благодарение на нашите скоевци-активисти 
музиката спря и масата от предимно млади хора 
обиколи "трибуната”, където Божа им говори за 
политическото положение, за добрите отношения 
между България и Югославия, което се завърши 

крено ръкопляскане и скандиране - "Федер
ация! Федерация!”, ”Не искаме граница!”, ”Да жи
веят Тито и Димитров!”

Аз говорих за петогодишния план, за "утре
шния по-добър живот за всички хора у нас и в 
света”, както и за бригадирското движение, за 
строежа на линията Шамац-Сараево...

След речите веселието продължи. Ние се въ
рнахме късно вечерта и на гарата заварихме един 
журналист от Белград, разказахме му за събити
ето и го помолихме да напише нещо...

В ОЗНА пък, с помощта на един каменичанин, 
познат на Божо възстановихме връзка със София 
и вестник "Работническо дело”, та издиктувахме 
новината за станалия митинг на "самата югосл
авско-българска граница”...

26 юли 1947 год. Точно бях започнал едни де
лови приказки в Младежкия дом с моите другари 
за работата на техническата секция при Изпъл
кома на Народния фронт, когато влезе Кирчо Го-
рчин със загадъчна усмивка и с ръкомахане, което 
значеше "спрете”.

- Какво има, Кире?
- Викат те в младежкия комитет! ВЕДНАГА!
- Брей, какво има?
- Там ще чуеш. ТРЪГВАЙ!
Поех от Соколовото нагоре. От нашия коми

тет влизат - излизат младежи. Вътре - истинска 
блъсканица, сякаш - тревога! "Сигурно пристига 
някой важен младежки ръководител от Белград!” 
- просумтя Колето. Срещнах и Милко. ”Кажи ко
лко хартия и какви бои са нужни за стотина лоз
унга?” - усмихна се той. Казах му. А той на мен: 
"Влизай в другата стая!” Там вече бяха Божо, 
Паса, Тошо, Роска, Лича и други. Божо, без много 
обяснения, почти даде наредба:

- Другари, възложена ни е много важна задача. 
Трябва да се напишат много лозунги, табла и пор
трети за късо време. Целият град трябва да се 
украси. Гарата също. И суковската спирка... Въ
рвете в гимназията... там ще се работи. Да няма 
много излизане. Пазете конспирация! Ако някой 
пита, кажете му, че готвим голям физкултурен 
събор... При Пасо са лозунгите. Айде, вървете!

Заехме учителската стая в гимназията и някои 
класни стаи. Милко донесе хартия, платно, бои. 
Дойде и учителят по рисуване Иван. Пасо Крумов 
разпредели лозунгите. Едни трябваше да се пишат 

десетметрова лента от платно... други бяха по- 
малки... От текста ма лозунгите разбрахме, че ста- 

нещо между Югославия и България, споме
наваше се ”вечна дружба”, най-

имената ма Тито и Димитров... Аз съм в

Зачитайки значението на областите, които "покрива" Съветът, е 
констатирано, че кадровата политика не е била на най-добро ниво. но 
има начини и желание това да се поправи, като се обърне по-голямо 
внимание на този проблем. Постигнатото в определени области не бива 
да стагнира, тъй като става дума за нещо, което е традиция за Димит
ровград - фолклорът и духовата музика.

За следващото заседание на Съвета, което ще се проведе към края 
на този месец е договорено представителите на образованието, култу
рата. информативната дейност и спорта да направят списък на при
оритетните дейности, които трябва да се осъществят непременно, за да 
може и Съветът да ги степенува по важност и спешност.

с нс

А. т.

САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР "ЗВЕЗДА" ОТ БОЛЬЕВАЦ ГОС
ТУВА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

” Зла жена” МЛАДЕЖКИ ПЛЕНУМИ... ЗАСИЛЕНА 
АКТИВНОСТ(КОМЕДИЯ ОТ ЙОВАН СТЕРИЯ ПОПОВИЧ)

15 август 1947 год. Днес се проведе разширен 
пленум на Младежката организация отЦариброд- 
ска околия. Докладчиците изтъкнаха, че имаме 
много добри резултати и че сме една от най-ак
тивните организации в Сърбия. Съществува шанс 
да спечелим преходно знаме. На пленума беше и 
Лацко и още някои от околийското ръководство. 
Аз присъствах като журналист и изпратих допи
ска, която беше публикувана във вестниците 
"Млади борац” и "Глас” в Белград...

20 август 1947 година. Пасо Крумов даде идея 
да умножим речта на Димитров пред царибро- 
дчанн и по екземпляр да изпратим на всеки актив 
из селата. (Печатът още не стигаше до нашите 
села). И какво направихме: от слепени листа от 
пак папир направихме клише, т. е. изрязахме ръ
чно речта п след това чрез лозарска пръскалка 
(пълна с червена боя) изкарахме 40 екземпляра и 
ги изпратихме на всички активи с препоръка да се 
закрепи този лист на видно място.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ГАФ И СТРОГО 
МЪМРЕНЕ

Самодейният театър "Звезда” от Больевац. който има твърде 
богата традиция (създаден е още през миналия век - 1873 година), на 12 
юни тази година гостува на димитровградската сцена с популярната 
комедия на Йован Стерия Попович ”3ла жена”. Гостите от Больевац 
дойдоха в Димитровград след междуокръжния преглед в Княжевац, 
където с тази пиеса са спечелили четири награди.

Интересът към гостуването нарасна и заради самата комедия -Зла 
жена”, която неотдавна бе излъчена по телевизията. Но дошлите на 
представлението бяха твърде приятно изненадани, че,не-вияяха 
на телевизионната драма, а една нова Зла жена , със съвременна
обработка^и музикално^ с младия колектив . театрални само
дейци въпреки че е запазил почти изцяло съдържанието на комедията, 
успешно използва матефората, алюзията, а на места лгР°™“ата 4а"а 
създаде съвременни действуващи лица, близки до сегашното свето

на

на
често сс споме

наваха
групата с Младей, Кольо, Зага, Маргарита, Кица 
от Строшена чешма...

Работата продължи до към осем часа... Тогава 
дойдоха и други младежи, а ние отидохме да вече
ряме. Върнахме се след един час. Заварихме дори 
и Бачевски и Лацко. Всички нещо шепнеха, шу
шукаха и едвам към дванадесет през нощта 
проговориха открито: Димитров пристига, ще се 
срещне е Тито! Какво ще стане? Ще се подпише 
ли договор за федерация между двете страни? Ще 
стане ли нашата граница само административна 
преграда?

След полунощ се проведе общо събрание
част на Соколовото здание.

обогатена.

някоиусещание.

ДИМИТРОВГРАД

Прием за представители на
художниците-любители

Председателят па ОС ЯимятР°Ц^а“ .'„'“битожот Димитгкинрад, " '"'“то «“■ 
тапията на Сдружението на художнидит “ |ШС,то Момншга Андреевци, Зорица

мво“ ПеЛтрво»: Л— ™РУЛ'тК Ш ^
Приветствайки представителите на Д|^^трош^ЗДС^^схудолп учреди едно такова

едим^^**^Ь|снмм^е|»|,^легйМ1В1та са
И «дачи на тяхната организация, ахнентмрайхн „,куств„ и въобще
на сдружението е да афирмира Р®,в* ,, „рсМс нл разговорите сс оказало, че И
художествените ценности в нашата ср' Л- ’ Дпазитслното изкуство и за говп неговите 
председателят Стоянов се е занимавал книжка на сдружението да бъде връчена
гости са изразили желание първата членска книжк 
тъкмо на него. Огояпов е обещал парична помощ на сдружс-

От името ия Общинската скупщина цгоян свързани с регистрирането,
нието. с която преди всичко ще се покрия р ||СТО ив джиро-сметкатп и др. 
изработката на членските книжки и печата, откри , * грядСкптя галерия ще бъде 

Според предварителните планове през осм ’доЖ,,ици от Димитровград, 
открита още една съвместна изложба на сам Д ^ Димитров

на
скосицитс в горната 
Ясно се каза: пълна мобилизация на всички мла
дежи. До утре, до девет часа градът да бъде ук
расен, гарата отделно и всички спирки до Пирот. 
Да не се приказва нищо. Събитието е^г 
рително, важно, а за публиката да се казва готви 
сс голям физкултурен събор на югославяни и бъл
гари”. Бяха определени отговорници

25 август 1947 год. Божо, аз и човекът от 
ОЗНА изкарахме едно жестоко мъмрене от един 
специален пратеник от Белград (Комитет за ин
формации, такова нещо каза), който ни направи 
впечатление с хубавото си облекло и лъскава вра
товръзка. Той ни прочете конско евангелие зара
ди нашата дописка до Софоя, като ни обясни, че 
такива дописки пуска само федералната агенция 
ТАН10Г, а особено като става дума за поли
тически събития н за “федерация”!? Каза, че сега 
ни прощава, но друг път това да не се случва, 
защото подлежи на наказание. Изказа особено 
учудване че възрастният човек от сигурността не 
е знаел топа. Ние помежду си казахме за това 
никъде и на никой да не приказваме.

иове-

за всички
групи.

Сутринта на 27 аз с моята група бях на гарата 
при големия стълб от източната страна. Едни сме
ли момчета се покатериха и опънаха големия лоз- 

стълбовете бяха обвити е цветя и зелени 
и югославски зна-

унг...
клони. Украсени с български 
менца и по-долу, до самата гара, с големи знамена 

бълга реки, п ар ги й и и.. .
Откъм Жслгоша и откъм Средната рампа

- югославски. - Следва -

о20 ЮНИ 1997 г



ПОЛУВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКАТА
НАБЛИЖАВА СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ И

ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ СА ОТКРИТИ 50 908 МЕСТА
|д 76с, ду„ш. Опе чи, които останат без книжка през първия срок, който

Тази година студентски книжки от факултетите ще получат 37 142, а от полувисши I е училища 
ще трае от 23 юни до 10 юли, ще опитат късмета си през втория срок - от 1 до 17 септември.

В началото на учебната 1997/98 годи- нето ще бъде фшншепгапо от държащо, 
на и първи курс на факултетите, худо- бюджет,а останалите ще поема! час! < У Уй тнгьлжитслен та
жественнтс академии и полупчеиште финансирането си. Висшите ннолуиисши смей и , ||;| рс.1улт;|ТИТ1; „т
училища а Ребнублнката ще могат да се училища ще могат да приемат около дал искпки. . ^ ,СН,1КИ класове
запишат 50 908 средношколци, от които процента повече студенти от предиидс- юшивп 1 (Ьткултетитс и
37 142 във висшите, а 13 766 в иолувне- ннв брой, при условие, че са югославски на сред и те У '’ 1 у 1ЯТ

Според решението на пршштслст- поданици, които са завършили средно шутга ид у м 1 I
вото на Сърбия, на най-добрите IX 250 училище в чужбина. Те ще ее записват- ранглисти.споре!които
души, които со запишат във висшите и и през септемврийския срок. Ьроят иа чуж- з.шисввнстс * Кандидатите,
а 4626 в полувисшите училища следва- дестраните граждани, които решат да на опре^лии УД • ‘ ,,сот

следват в Сърбия, не е ограничен. които съберат по двегс основи поиск,
31 точки, могат да се запишаг, ка ю сами 
финансират обучението си. За безплатно 
следване трябва да имат над 51 точки.

11а приемния изпит кандидатстващи
ят може да спечели до 100 точки - до 60 

класификационния изпит и до 40 въз 
основа на успеха от средното училище. 
Под общ успех в средното училище се 
подразбира общия т успех но предмети те 

з.рви, втори, трети и четвърти клас, 
който се умножава по 2. По тоя начин 
кандидазът може да получи от 16 до 40 

най-малко 8, а най-много 20,

СТАВИ - НОВИ ЦЕНИ
Според предишното решение на прави

телството на Сърбия, студентите от първи
курс, които се запишат на самоиздръжка, 
трябваше да платят по-значителна сума. Те- 

факултета бяха „ътьжни да платят от 
1500 до 7500 динара, а колегите ми в ио.зу- 

- от 1000 до 2200 динара.

ЗИ I» ЬИН1ИТС.

висшите
Сред една част от обществеността - пре

ди всичко сред студентите и родителите - 
цени предизвикаха негодуваме. По тях* 

преценка те са нрекалемо високи и мае
щи» вителството да I и намали. Преди

тези
НАЙ-МНОГО СТУДЕНТИ ЩЕ 

СЕ ЗАПИШАТ В Г,У
Първият срок за записване пъп 

факултетите и полупияните училища 
ще започне иа 23 юни и ще трае до 10 
юли (в художествените академии до 15 
юлн). Молбите 
документи се подават на 23,24 и 25 юни. 
Проверката на знанията но предметите 
н областите, специфични за съответ
ното виеше или иолувнеше училище, ще 
се проведе от 30 юни до 2 юли - според 
съответните графици на факултетите и 
полувисшите училища. Кон от кандида
тите ще получат студентска книжка, ще 
стане известно до 5 юли, до косато 
училищата ще изготвят ранглистите. 
Записването ще стане от 5 до 10 юлн. 
Непопълнените места във висшите и 
полувисшите училища ще бъдат 
обявени най-късно до 31 юли. За тези 
места кандидатите ще опитат късмета 
си във втория занисвателеи срок - от 1 
до 17 септември.

Освен молбата, кандидатите трябва 
да представят и фотокопия на следните 
документи: кръщелно свидетелство, 
свидетелства от всичките класове на 
средното училище, дипломата от ма
туритетния изпит в средното училище н 
квитанция, че са заплатили 200 динара 
на джнро-сметка иа висшсто (полу- 
висше) училище за полагане на класи
фикационния изпит. Оригиналните 
документи само се показват, а не се пре
доставят.

на
тояваха
няколко дни правителството взе решение, 
цените да не се повишават, а да останат иа 
сегашно равните. Според това решение сту
дентите, които се запишат във факултета на 
самоиздръжка, ще платят от 850 до 2750 ди
нара, а колегите им в полувисшите училища 
- от 650 до 1450 динара.

Сумите могат да сс издължат еднократ
но или двукратно - при записването на зим
ния и летния семестър.

Гази година и първи курс най-много 
студенти що сс запишат а Белградския 
университет - 17 420, от които 8150 са е 
безплатно обучение и 8270 души, които 
ще плащат час т от разноските си. От фа
култетите иа Ноносадския университет 
студентски книжки ще получат 7511 ду
ши, от които 3690 ще бъдат на д ържавна 
издръжка, а останалите сами ще плащат 
таксите. За повия випуск студенти Пиш- 
княт университет открива 2140 места за 
безплатно обучение и 23(Х) - па самоиз
дръжка. Във факул тетите в Крагуевац 
1660 места ще бъдат финансирани от 
държавата, а 1630 души ще са иа самофи
нансиране, докато във факултетите в 
Прищина ще се запишат 5102 студенти, 
от конто 2405 на безплатно обучение и 
2697 на самоизд ържка.

Полувисшите училища в Република
та ще приемат 4626 студенти, чисто обу
чение ще се финансира от държавата, до
като 9140 души ще участват във финан
сирането на следването си.

необходимите иа

в II

точки, т. е. 
когато става в ъпрос за художествените 
факултети и академии. На приемния 
изпи т в академиите кандидатите могат да 
съберат до 80 точки.

Студентите от първи курс, които ще 
следват на самоиздръжка, ще трябва да

понеже

спортните, дефсктоложките, философ
ските, филоложките, учителските, но ор
ганизационни науки, но охрана на труда и 
техническите в Чачак и Зренянин - 2400, 

останалите технически факултети - 
2900 динара. Факултетите за селско 
стопанство, за горско дело искат по 2700, 
медицинските, фармацефтичните, ветер
инарните
математическите - 200 динара повече.

По 1000 динара ще трябва да платят 
студентите от първи курс на полувисши
те икономически училища, хотелиерски
те, туристическите, училищата за възпи
татели. Колегите им в полувисшите те
хнически, селскостопански и медицински 
училища ще платят по 1400, докато в ху
дожествените училища - по 2200 динара.

В.Б.

а в
имат доста пълно портмоне, 
следването в някои факултети е доспа 
скъпо. Младежите от факултетите ще 
трябва да отделят от 1500 до 7500 динара, 
а тези в полувисшите - от 1000 до 2200 
динара. Сумите могат да се издължат ед
нократно или на два пъти-при записва
нето за зимния и летния семестър.

Най-много пари ще трябва да отделят 
студентите, които се запишат в художе
ствените факултети и академии - 7500 ди
нара. В юридическите факултети и във 
факултетите по политически науки так
сата е 1500, в икономическите - 1800. а в

3500, а естествено-ио

ПРОВЕРКАТА НА 
ЗНАНИЯТА Е 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
Кандидатстващите за записване във

КЪМ ПРИНЦИПНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕЗИКОВИЯ ПРОБЛЕМ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
нормите и принципите в образователната и възпитател- проблем в обучението на българското малцинство съ- 
ната политика на всяка държава. Образованието и въз- ществуват две алтернативни възможности: или обуче- 
питанието представляват политика на държавата в тази нието цялостно да се провежда на български език, а 
област, а не лична воля на родители и ученици. Ако би сръбски език да бъде застъпен с максимален фонд ча- 
се дала възможост на родители и ученици да определят сове, за да могат учениците солидно да го овладеят, или 
какво да се изучава - мнозина могат да поискат от обу- да се въведе действително двуезично обучение, каквото 
чението да се изхвърлят много предмети, на първо мяс- е предложението на деловата група на Общинския съ- 
го математиката, понеже най-голям брой от учениците вет на СПС в Босилеград: една част от предметите да се 
имат проблеми с нея. Това бе посочено и на проведеното преподават на български.а друга на сръбски език, до- 
заседание на 15 май т.г. в Босилеград с участието на като български и сръбски (като предмети) да бъдат 
двама министри от правителството на Сърбия и пред- застъпени с равен фонд часове. Основният критерий 
ставители ог Димитровградска община. От друга ст- при определянето на това кои предмети да се препо- 
рана, не може една част от малцинството, която в мо- дават на български, а кои на сръбски, би бил следният: 
мента има деца за школуване, да получи такова и* ,роко предметите от областта на обществено-хуманитарните 
право, че да може по посредствен начин, чрез лишаване науки да се преподават на български език, а тези от 
от правото на обучение на майчин език. да доведе под областта на екзактните науки - на сръбски език. Обаче 
въпрос съществуването на българското малцинство ка- и в преподаването на български, и в това на сръбски

преподавателите трябва паралелно да запознават уче
ниците със специфичната терминология и на единия, и

Похвална е инициативата на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград да започне някаква дейност за раз
решаване на един от най-належащите проблеми на бъл
гарското малцинство в Югославия - намиране на пра
вилно и принципно решение за провеждане на обуче
нието, в което българският език би намерил истинското 
си място като майчин език на малцинството. С това на 
дело би се осъществило едно от основните права на 
малцинството, гарантирано от Конституцията на Ре
публика Сърбия и така наречените световни стандарти 
- провеждане на обучението на майчин език.

Настоящият начин на обучение, неотговорно пла
сиран като 'двуезичен”, предизвиква сериозни проб
леми в живота на малцинство и на Сърбия като държава 
от външнополитически характер. Тъй като настоящият 
начин фактически представлява обучение на сръбски 
език, на практика излиза, че българското малцинство е 
лишено от едно от основните си права - да има обучение 
на своя майчин език.

Поборниците за този начин на обучение размахват 
и наляво, и надясно две свои съображения: обучението 
било двуезично и родителите, чрез лично изясняване, се 
определили за него. Обаче нито един от посочените 
доводи няма реална основа, защото не се базира на 
необорими аргументи. Истинските аргументи говорят 
за нещо съвсем противоположно.

Първо - настоящото обучение в нашите училища 
изобщо не може да се третира като двуезично, защото 
изцяло се провежда на сръбски език - всички предмети 
се преподават на сръбски (колкото ми е известно, дори 
и часовете на класния ръководител са на сръбски). Бъл
гарският език - майчиният език на малцинството - е 
застъпен в програмата само като предмет с минимален 
фонд часове, каквото е положението на чуждите езици. 
Според официални изявления на компетентните за об
разованието лица в Босилеград (и в основното, и сред
ното), предвиденият фонд часове не гарантира реална 
възможност на учениците да могат да научат българ
ски. Предвидената малка част от материала по история, 
география, изобразително изкуство и музика да се реал
изират на български, най-често не се осъществява. Но 
и да се реализира - по обем тя е почти символична и няма 
никакво значение за характера на обучението в езиково 
отношение, т.е. то да може да получи третман на 
двуезично.

# Второ: пласираното желание на родителите не пред
ставлява валиден аргумент, защото с в противовес с

то ентитет с българска националност.
Разбира сс, ако при отделни граждани от малцин

ството съществува някакво негативно отношение към на другия език. 
българския език, като "неиолезен и ненужен”, - това 
сигурно се дължи на определени обстоятелства, които ето трябва да бъде подчинен на следната цел: на дело да 
са довели до такова положение. Едно от тези обстоятел- се осъществява едно от основните права на малцин
ства например с дългата и пълна изолация иа малцнн- ството; да се изготви програма за такова обучение на 
ството от ма гичния народ, вследствие напрегнатите от- майчин език, което ще гарантира възможност на уче- 
ношения между Югославия и България след фамозната циците в основното и средното училище да придобиват 
резолюция на ИБ. Обаче след станалите коренни про- необходимите знания по двата езика и след завършва- 
мени в цяла Източна Европа, а и в двете съседки, все нето на съответното образование да са подготвени да 
повече назрява съзнанието, че единствената сигурна продължат по-нататъшното си школуване или да по- 
перспектива в по-нататъшното развитие на Югославия стъпят на съответна работа. Това значи, че придоби- 
и България е изграждането на добросъседски отноше- тите в училище знания от учениците трябва да бъдат на 
ния, развитие на сътрудничество във всички области и такова равнище и те така солидно да овладеят и българ- 
взаимно доверие. Тъй като според официалните изя- ски, и сръбски език, че да им е все едно дали по-нататък 
вления, не съществуват териториалнио претенции нито се школуват или работят в българска или сръбска сре- 
от една страна - условията за добросъседски отношения да. Така подготвени със сигурни знания по двата езика, 
са налице. При такива благоприятни обстоятелства учащите се ще задоволяват кадровите потребности от 
длъжност е и на нас, българите в Югославия, да допри- езикова гледна точка за задоволаване нуждите на мал- 
насяме за развитието и укрепването на това добросъ- цинството и по-широко.
седство. В новосъздадените условия на отношенията между

В тази светлина виждаме и въпросната инициатива балканските държави, преди всичко между Югославия 
за принципно решаване на проблемите и прилагане на и България, българският език вече не е ненужен, а 
практика в ежедневния живот на съществените права неговото изучаване не представлява излишно обремен

яване, както някои твърдят, а става жизнена необходи- 
образован човек от малцинството и за

За да се удовлетвори елементарната необходимост, неговите по-широки перспективи и напредък, 
гарантирана от Конституцията и международните стан-

Същественият смисъл на промените в образовани-

на малцинството, между които на първо място е адек
ватното място на майчиния език в образованието. мост за всеки

Миле ПРИСОЙСКИ
дарти на малцинствата, за разрешаване на езиковия
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отзив Няколко данни за 

семейство Праматарови
ДА СИ ПРИПОМНИМ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

АНТИФАШИСТКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 

ОТ ПИРОТСКО, ЦАРИБРОДСКО 

И МИХАЙЛОВГРАДСКО (1)

Топло благодаря на г-н Бог- и съдят за предатели Не
из р” лтшиВпоеТ°Ва’ 46 “ Р°ВИ можейки И» натовари съвестта 

1си и -иГ-,г« ? геНТ" И а.ЛМа" си с тпкпва тежест, на нът към
ппойнгЛ „~ в Свят П°- съла се ХВЪРЛЯ под трамвай и дрооности и детайли от живота загива. ^
на града ни от края на миналия и 
началото на нашия век. Стати
ята му в ''Братство” от 30 май ме 
вдъхнови да кажа две неща.

Първо, снимката,

Савета - леля Вета, както я 
наричахме всички - беше прек
расна дама с образование и учи
телски курсове. Кореспондира
ла си е с майка ми Тодорка Дудо-

През 1944 година в Стара планина, главно 
между Ком и Миджор, се създаде партизанско 
движение, което действуваше по поречието на 
Огоста, Нишава и Ерма... Три отряда от Михай
ловградско (сега Монтана), Пиротско и Цари- 
бродско създадоха общ щаб и поведоха съв
местно борба срещу фашистите

Корените на това съвместно партизанско 
движение идват от миналото, когато населени
ето от тези краища си подаваше ръка и водеше 
съвместна борба против поробителите. Изве
стни са антифеодалните селски въстания на 
населението от Пиротско и Берковско през 1836 
година.

Много по-късно, при съвсем други обстоя
телства, през 1923 година, населението от тези 
краища се организира в борбата срещу фаши
зма. В момента, когато на 9 юни 1923 година в 
България чрез преврат дойде на власт фаши
змът, населението на Берковица, Монтана, Бел-

контрареволюцията за задушване на свободно
то движение на българския народ...

Най-добрите синове на българския народ 
виждат, че борбата против партизанските отря
ди в Сърбия е всъщност борба и срещу българ
ския народ, който се намира под фашистко роб
ство.”

която е

През септември 1964 година в Димитровград 
се състоя чествуване на 20-годишнината от ос- 
вобожението и среща на партизани от трите 
отряда: Царибродски "Момчил войвода”, Пи- 
ротски и Михайловградски. На тържеството ня
кои партизани евокираха спомени, които за- 
бележих и запазих за историята на трите отряда.

БРАНИМИР ЧИРИЧ - ЛУЖНИЧКИ: ” НЕ
ДЕЛЯХМЕ БОЙЦИТЕ ОТ ОТРЯДИТЕ ПО 

НАЦИОНАЛНОСТ”
”Още през 1941 година имахме връзки е бъл

гарските партизани, каза тогава Бранимир Чи- 
рич Лужнички. При нас бяха дошли Балкански, 
Димитров и Ломски. Аз се запознах е тях по- 
късно. Това стана през 1943 година и оттогава 
знаех за тяхното движение. Ние, бойците от от
ряда, не знаехме дали те са българи или сърби. 
Те бяха дошли при нас, за да водим борба срещу 
общия неприятел и това за нас беше най-важ
ното. Оставиха у нас и населението прекрасно # 
впечатление, затова населението от Топли дол, 
Засковци, Рудине, Завой, Боровикиднесги пом
ни. Тези села знаят за Балкански, така както 
знаят за нас. Те се гордеят, че са познавали и 
укривали български партизани.”

БОЙКО ТОДОРОВ - ЯНКО: ” НА 28 ЮНИ 
1944 ГОДИНА НИЕ МИНАХМЕ НА 

ЮГОСЛАВСКА ТЕРИТОРИЯ”

приложена, е от центъра на гра
да ни. Днес тук са брезите, фон
танът и службите на администа- 
тивното, финансово и контрол
но учреждение. Първо е касап
ницата на Борис Гигов, която 
той държеше под наем. Дюкя
нът беше собственост на Гошо 
Соколов. До нея е шивачницата 
на Мудра, после кебапчийница
та на Бирбарците, а след това 
магазинът и складът на Ангел, 
Ванчо и Гиго Брезнишки.

Второ, г-н Богдан Николов 
вече няколко пъти споменава 
юриста Асен Праматаров. Точ
но за семейството на Иван Пра
матаров мога да кажа много. 
Живели са в тази къща, в пред
ната част, която сме заснели, за 
да я опишем и изтъкнем, че е 
стара повече от 120 години.

Иван Проматаров е бил един 
от първите учители в град Цари
брод от 1890 година. Дошъл е 
като ерген, а после е създал се
мейство тук, като се оженил за 
Костадинка Яначкова, с която 
имал 5 деца. Първо се родил То
дор (1890), после Севета-Вета 
(1894), после Асен (1897), а след 
това близначките Цвета и Цве
тана (1900). Всичките деца са се 
учили добре под строгия кон
трол и педагогическото знание 
на Иван Праматаров. Завърши
ли са основно училище в Ками- 
ка, после прогимназия. Когато е 
трябвало да продължат в 
назия, отиват в София и там

ва дълги години от 1911 година. 
Госпожа Вета Праматарова е 
станала съпруга на Димчо Сок
олов, софийски кмет от 1939 до 
1944, когато като ”фашист” е из
чезнал в терора на новото време. 
На леля Савета е казано: ”Няма 
го и не го търси, а теб няма да 
гоним”. Близначките Цветана и 
Цвета дълги години живееха с 
баба Костадинка в София, на 
улица ”Кратово” в ”Цариброд- 
ския” квартал.

Следа от всичко казано при
тежавам в една колекция от кар
тички, които се знаят и посочват 
вече от редица български писа
тели, които пишат мемоарите си
- като ”Руска галерия”. Това са 
пощенски картички, в черно-бя
ла техника, изработени с изиск
ан вкус и са репродукции на най- 
големите световни майстори, 
художници. Де акъл на младите 
ни издатели да ги погледнат и 
направят нещо подобно, изиска
но, високо художествено и обла
городяващо в прилива на долно
пробните картинки на стрипти- 
зьорки и голи крака.

Сега, илюстрация на ка
заното:

Картичката - прекрасна мла
да девойка, - а надписът е:

22 февруари 1914 - Казрмата
- Цариброд

До госпожица ТОДОРКА 
ДУДОВА

ТУК
"Честит имен ден!

Каменица, 8 септември 1964 г. (двадесет 
години след освобождението): Бивши 

партизани от Царибродски, Михайловградски 
и Пиротски отряди

градчишко, историческото село Чипровци и 
много други места в Северозападна България 
грабна оръжие в ръце, за да се бори за свобода. 
В тези тежки за българския народ дни хората от 
другата страна на границата морално и матери
ално подпомогнаха борбата на съседите си. 
Избягалите пред натиска на фашизма револю
ционери намериха братски приют и помощ в 
нашите краища. Работниците от Ниш и Пирот, 
населението от Царибродско и подбалканските 
села като Славиня, Велика Луканя, Сенокос, 
Каменица, Йеловица оказаха братски прием на 
въстаниците.

През 1941 година това население отново се 
намери пред един и същи неприятел. Жителите 
на Царибродско, Михайловградско и Пиротско 
организираха три отряда, които особено през 
1944 година имаха в Стара планина свободна 
територия и общ щаб за съвместна борба про
тив фашизма.

Бойко Тодоров, командир на Михайловград
ския отряд, говори за традиционните връзки на 
населението в миналото, а след това за преми
наването на Михайловградския отряд на юго
славска територия и общите борби:

”Ние минахме на югославска територия на 
28 юни 1944 година. Още преди тази дата бяха 
създадени връзки между ръководствата на от
рядите. Заедно с Йордан Илиев дойдох във Ви
сок и направих първата среща с югославски пар
тизани. За това първо пътуване мога да кажа, 
че беше успешно. Установихме първите връзки 
с пиротските и царибродските партизани. От
рядите бяха в местността Ковачево. Тогава аз 
бях изненадан от една работа. Десет дни бяхме 
без храна и хранехме се само с трева, а когато 
дойдохме при югославските другари видяхме 
същото. Буките бяха обелени. Първоначално 
си посмислихме, че това са правили жените за 
боядисване на шаяк, обаче по-късно разбрахме, 
че положението и тук не е по-добро - партизан
ите са гладували. Буките са им дали храна. Но 
останахме на югославска територия. Тогава по
лучихме от Пиротскня отряд една лека картеч
ница и един автомат, защото ние бяхме лошо 
въоръжени”.

Бранимир Чирич - Лужнички в допълнение 
на Бойко Тодоров каза:

"Първите връзки с Михайловградския от
ряд направи Крум Миланов - Боримечката с 
още няколко другаи от Цариброд. Ние имахме 
задача да се свържем с другарите от Лужница и 
преди да тръгнем на път, се срещнахме с тях 
през март във Видлич. В групата на михайлов- 
градчани имаше 5 - 6 души. Те бяха разпре
делени в нашите части. Добре си спомням за 
Боримечката, защото той беше разпределен в 
моята рота. Спомням си добре, че той дълго 
време ме наблюдаваше с недоверие, защото аз 
тогава бях само на 21 години, а когато минахме 
Нишава и направихме няколко акции, той беше 
въодушевен.

За пръв път тогава се разисква между ръко
водствата на отрядите къде да се присъединят 
новодошлите партизани от Цариброд. Първо-

ВЪЗВАНИЕ НА ИИШАВСКИЯ 
ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

Партизанското движение в този район и 
сътрудничеството между сръбските и българ
ските партизани дойде вследствие на развити- 

партизанското движение в Югоизточна 
Сърбия. Още през 1941 година се забелязаха 
частични прояви на сътрудничество, когато в 
Кукавишкия партизански отряд постъпиха иър- 

български партизани "Левски” и ”Ботев”. 
През 1942 година в района на Куршумлия към 
партизаните се присъедини българският вой
ник Трифон Балкански. През същата година в 
Мишавски отряд постъпиха Асен Балкански, 
Иван Димитров и Неофит Ломски. Тогава Ии- 
шавски партизански отряд се обърна към бъл
гарските войници с възвание.

”Вече девет месеца - се казва във възва- 
нието, - откак се води ожесточена борба на Из- 

фроит. Злодейските фашистки банди 
считаха, че ще унищожат нашата обща, мощна 
и скъпа майка Русия.

Вашите управници, начало с немския слуга 
цар Борис, се опитват още да ви заблуждават, за 
да ви хвърлят в ужасите па войната против ва
шите собствени интереси. Те ви лъжат, че вие 
тук уж създавате "велика” и ’ обединена Бъл
гария. Уверяват ви, че вие носите свободата на 
Македония и другите покрайнини...

Вие, потомците на Ботев, Левски, Раковски 
и другите герои, сега служите като опора на

гим-

Стоят от ляво на 
дясно

Праматарови: 
Тодор, Иван, баба 

Руска седнала, 
Костадинка, Асен, 

зад него Вета, 
горе Цвета. 
Снимката е 

направена 1942 
година пред 

къщата в 
Строшена чешма

ето на

вите

Желая да цъфнат мечтитеучат. Тодор Проматаров няма цъфнатрозитепрез
виеше образование, той е бил ти к „„‘цъфнат - какво
чиновник по пощите, но в края 3аДщо пък „спремено да
на статията ще предам «гьдьр мечтите си, когато
жанисто на една негова карти раатр ^ себс с(] с 1(яло 
яка, от която ще се види каква ме\ . с м пожелая ли
писмена култура е притежавал, иаслаждение. ^ ^
Асен Праматаров е бил юрист, ‘ нали не! То не е
5?лия, Д Лържавеи "рокурор. ри • '« бъдсм горди и шно- 
След 1920 година винаги е ра- за на . призрак, който тъй 
ботил в София. През 1947 година нсм на тозиI при н
е получил задача да съди Трайчо нахялн Р
Костов, по нелепата традиция на 1 °Д I 
комунистите да се самоизяждат

точния

начално съществувал план тези партизани да се 
включат в отряда на Славчо Трънски, който 
успешно дейстуваше в района на Трънско. Но 
после се взе решение да се създаде отделен 
Царибродски отряд”.

Това изказване на Лужнички подкрепи и 
Кръста Михайлович-Кнча.

(В слодоащия брой: 
Спомени на Драголюб Станкович - ДРАГЧЕ)

Лилия Нойкопа

О20 ЮНИ 1997 г.



НАРОДНА ТРАДИЦИЯ
СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО-НЯКОГА И СЕГА Щопкп, понеже хората шш|

лесно вземане на водата. Този извор се намира над 
моста,до къщата па Панчо Лимонаджия га.и хора
та от съседните къщи и сега се енвбдяоит свода от 

На долния крн11 на селото се намира стара

завили шипки за по-

СПАСОВДЕН В ЕМИЛОВЦИ

МЪЗГОШ 13 Забърдието Спасовден е слава на селата Смиловни и
наричат "Вотнессние I ос 

носят печените агнета и яй
цето.
чешма, па която винаги е имало и има пода, но - 
както казват мъзгошани, - водазл от дулата не 
тече, а цнцрн. Затова хората били принудени да 
копая т бунари и почти всяка трета кз.ща има бу-

Гуленовци, зч,й като черквите им се 
подпе” и "Свети Спас”. Гулсноичани 
„ото „ри черквата, където гостуват - ядат, пият и сс веселят цял ден. 
л смилоичяни преди обед ходят на черкви, та да пререже попът 
колана и да чете та здравето и спасението на хората, а след обед 
вкъщи посрещат гости от другите села. От две-три години, откакто 
поправиха черквата, смиловчани отново честват Спасовден както

" "'четпър-п.к 5 юни. Топз.л елз.нчев ден в Дими тровград. С моята 
съседка седим на двора и сс черпим за празника: пием чашка ракия, 
кафе и ядем варено жито. Та нали аз съм смиловчанка, а тя 
гулсновчанка. Сещаме се как беше някога.

"р „о-иапред на тия дз,н Пело Гуленовци пойде на цз,ркву, 
кобилка за кобилку. док однесемо йедешлто - балдишемо. Ь.м ка 
стигнемо убаво сс расноложимо, па гостуйсмо. Ка погледнем оно 
убанило, тснсийе с банице, зсляници, овче кьисело млеко, сирншл, 
печена ягнища наредена изцървена, винце, рекьия... Па ка /упне 
•гупанат и засвире свирквете, сви у оро... ’ - разправя съседката.

- Да, спомням си! И аз с майка ходех на този ден при дядо и вуйчо
и всички заедно ходехме на черква...

След обед със съпруга ми тръгнахме за Смиловни. От Ьогьидел 
гледам панорамата на моето родно село, което на този ден ми беше 
много по-хубаво, може би зящото аз така се чувствах. При Край 
търнье” срещаме Олег и съпругата му, които вдигат ръце и весело 

поздравява'!'. В ливадата, където бяха градините, сред високите 
тополи насят крави и тслсица. които ту хрускат зелена гревица, гу 
тичат игриво. Край пътя от едната сграна насядали жени, а от 
другата паркирани коли. Пред пощата са се насъбрали много хора. 
а и кръчмата е пълни с народ. Пред магазина на Услуга сс 
насъбрали хора около новия трактор "Зстор’. сигурно първият, 
който ,е пристигнал в Забърдието и за който собственикът ще 
т рябва да произведе няколко тона жито, пръв след онези от Зеления 

Пред горната кръчма - десетина автомобила, а вътре няколко 
семейства организирано честват Спасовден. Вратата на черквата е 
отворена, в двора много жени са донесли колачи. Попът прерязва 
коланите и чете за здравето и спасението на хората. Свири духов 
оркестър. Идват още хора - смиловчани от Димитровград, Пирот.

В южните пазви на Видлич, на петстотин ме т
ра отюгослаиско-българскитп граница и на седем- н
надесот киломе тра от Димитровград се намира Северозападно от селото, на пътя от Мъзгош 
соло Мъзгош, Надморската му височина с 730 а|1 Моинци.со намира хълмът Йоремище, на кой-

то се правел събор, идвали хора от всичките
В подножието на Видлич сс намира прекрасен д 3(1{- ' Н1..П) ШИК11 Йсрсмия. поради което

извор е кристално бистра и студена пода, която и мист||осттп с получила името сп. В долииката 
блика от скалистия масив, спокойно тече по доли- „„„йоремнше се намира малко нзнорче.кладенче 
ната като малка рекичка, на чши о бреюае са с питейна води, познато от народната песен ’ Пош- 
кз.щпте на мъзгошани. Разположило се а долн- Л() т нка |и)Ду ш| йеремище”, която почти 
нита на рекичката, село Мъзгош е заклинено е |1СС,К|,,|цс:п,|0 слушаме но радиото, а не минаиаунс- 
хълмове от всички страни, като че ли се крие от сслсш|1, „ шшш„ (1 Г)1;3 ||ссс11. Макар че а
света. А тук наистина са сс крили хора но време ||есс|гга сс ,1ис л|обов мсжду зет и балдз.за, 
на турскоз-о робство от ограбвания и томоз и се ш,коц ||с „разпри тази любоа, мелодията е чудесна 
заселвали високо по планината, в скритите н об- |( вси,|ки „ пс>|т „ „граяз е вз,одушеаление,1ащото 
„ _ тя е НЛ1ПВ, създадена е тук и трябва да се нарича
Първите къщи на селото били построени на мяс- "МъзгошК11 песс11”. ц падишгга над Маркови се 
то™ на сегашните градини в непосредствена блн- нвм к,ШДенче "Света вода", за която 
зост до вре лото. Тогава селото имало 30 къщи и 
всичките били над Заруиковиге къщи, а после се

метра. села

раснали с гора места, по-далече от турския друм.

мъзго*
П1ПНИ вярват, че е минерална, лековита, лекува 

,, рани, кожни екземи. Който отиде да се лекува,
преселвали по-ннеко, така че Заруиковн сега са ‘ л1| |кп ||одпт„, „мие се, натопи бол-
най-горе и само ге не са променяли селището - е |кожлт., с|| и като с„ тръгне. арз.зна
удоволствие разправя деветдесетгодшнният Иван 
Георгиев от селото. Когато разработвали земята 
при градините, изравяли пепел, оградена с камъ
ни, мястото, където били огнищата. Къщите са 
били строени от камък, дърво и кал, имали са 
малки прозорчета, на конто са слагани железни 
или дървени пречки като защита. Входните и из
ходните врати на къщите са били направени от 
дебели дъски с ключарка. Изходните врати са слу

ки
червен конец на тръна до клпдсичето и се из
лекува - казва Иван Антов..

Силата на водата от мъзгошкото прело, бира
та, вадата, както я наричат, е ползвана макси
мално, тъй като на времето е движела воденич
ните камъни на 17 воденици, накацали като птици
но вадата, чиято песен увеселяваше селото, а сега 
сп пригласят само две, от единадесет, които още 
стоят на краката си.

план.

Мъзгош е единственото село 
в Забърдието, което няма води- 

■ провод, макар че при изгражда
нето на регионалния водопровод 
бяха положени гърби до долната 
махала. Мъзгошани обаче няма-

| ха сили да отведат водата до 
: къщите си. Вълната на изселва- 
| нето най-напред обезлюди Мъз

гош.
'
I Главен поминък на населе- 
[ нието беше земеделието и жи- 
| вотновъдството. През 1920 годи- 
I на, когато е сложена границата 
| между България и Кралството 
| на сърби, хървати и словенци,
I имотът на мъзгошани е бил 

I* "преценен”, както казват те, и 
р едната половина е останала в 
| България. Числото на населе- 
® нието се увеличавало и нямало 

достатъчно земя за всички. За
това мъзгошани били принудени 

да купуват ниви, ливади и бранища по другите 
забърдски села. Мъзгошани отглеждали над 2000 
овце, които събирали в 17 стада (булуюка), около 
250 говеда и 150 кози. Добитъка напасвали по 
южните склонове на Видлич, до Локва, прекрас
ната борова гора, където е границата със село 
Моинци. Понеже броят на добитъка бил голям, а 
пасищата недостатъчни, мъзгошани цанилн сел
ски говедар и едрия добитък изкарвали на паша от 
май до септември по широките пасища на Стара 
планина над Сенокос. Мъзгошани и моинчани по
лзвали саватите в местността Сребърна, Мучиб- 
аба, Прелесйе, Църни връх и др., определени от 
общината. Последният селски говедар от с. Мъз
гош бил Гога Данин. Поятите на мъзгошани се 
намирали по доловете в подножието на плани
ната: в Ровинье - поятите на Глишини; Под брег - 
поятите на Маноилови; в Дерезминица - поятите 
на Гьерини; Под странье - поятите на Зарупкови; 
Падина и Под караулуту - поятите на Маркови; 
три пояти останали оттатък границата. Мъзгош
ани имали пояти и в Тепош над Крупъц, където 
пребивавали цяла година, а жените ходели на ред, 
та готвели и редили млякото. Мъзгошани носели 
млякото на мандрата в с Пъртопопинци, а ня
колко години и в самото село, в мандрата на Ристо 
Нацев, при който като баракджия работил Лека 
Мърма от Моинци. Сега в Мъзгош има 130 овце, 
40 крави и десетина кози. Млякото изкупват зе
меделските кооперации "Сточар” и "Видлич”.

Мъзгошани бяха прочути по отглеждането на 
прекрасни ябълки със специфичен вкус и аромат. 
Ябълкови насаждения (овощни градини) няма, но 
във всеки двор има по две-три големи ябълкови 
дървета, които дават плодове в изобилие. Садени 
са от семка - казва дядо Иван. Най-познатият 
ябълкар бил дядо Вилча, който по сватби и събори 
продавал една ябълка за един динар, което нака
рало мъзгошани всеки да си засади в двора ня
колко овошки. Мъзгош има извънредни условия 
за развитие на овощарството, но те са минимално 
използвани.

Жътварки от Мъагош
Смиловчани тръгнали на увеселениежели за бягане от неприятеля.

Пределът над мъзгошкото врело бил обрас
нал с гъста храстова гора, заради което тази мест
ност нарекли Густак. Там хората бягали да се 
скрият оттурците. Според думите на 78-годишния 
Иван Антов, селото получило името си по следния 
начин: Когато кърджалиите идвали да вземат да
нъка, който имал - давал, който нямал - биели го. 
Затова хората, щом чуели, че идват кърджалиите, 
бягали в Густака. Обесните грабители за отмъ
щение започнали да изсичат гората и малко по 
малко очистили местността, ” измазнали” я, и тъй 
като била стръмна, когато ходели по нея, се пър
заляли като по мъзга. От мъзга - Мъзгош.

Според преброяването на наслението в Забр- 
дието, през 1910 година село Мъзгош имало 58 
домакинства; през 1943 - 93 домакинства с 525 
жители; 1953 г. - 95 домакинства с 449 жители; 1961 
г. - 90 домакинства с 338 жители. Сега в Мъзгош 
има 90 къщи, но само в 23 къщи живеят 38 жители, 
предимно стари хора.

Центъра на селото, до моста, мъзгошани на
рекли Брод, защото коритото на реката тук е 
най-широко, водата тече разлято, широко, спо
койно и лесно може да се премине от единия на 
другия бряг. Мъзгошките къщи са поделени в две 
махали, горна и долна, в които живеели множест
во многолюдни фамилии: Зарупкови, Цокьини, 
Кьикьини, Ранчини, Попови, Текьеини, Дойчини, 
Найденкови, Маноилови, Кондини, Ранеини, Сто
йни, Бойкови, Маркови, Божанини, Златкови, Бо- 
нини, Андонови, Истаткови...

Мъзгош е познат по мъзгошкото врело, но все 
пак не е имал достатъчно питейна вода. В горната 
махала съществува извор, на хълма в местността 
Стубел северозападно от елото. Тъй като водата 
от този извор ползвали повечето от хората, напра
вен е каптаж, за която цел мъзгошани докарали 
каменни пръстени от село Гинци и направили из
вора като бунар, от който захващали водата със 

• съдове. По-късно от този извор довели водата в 
селото и направили две чешми - до училището и в 
центъра на селото. Сега на тези чешми няма вода, 
а каптажът е покрит с водорасли. Освен този, 
съществуват още извори, от които един е наречен

Ниш... Направи се хоро. Всички весели, играят. Неша Пощара 
подарява икона на черквата. Всичко снима камера.

След церемонията в черквата - гостуване по къщите. В 
Рашината, моята, махала Митко и Вермца от Димитровград са 
направили тук къща и вече трета година посрещат гости, но този 
път е най-весело. Имат повече от 30 госта. Имат и музика - свири 
духовият оркестър на чичо Кола Каменов с подмладен състав: 
Синиша, Митко и Васа. С тях свири и едно непознато момче с 
флигорна - казват, че било внук на чичо Горчо Циганина, който 
свиреше с цигулка. Дошло на слава в родното село на майка си. В 
К .рдина махала Драган Алексов - Талианеца, който също живее в 
Димитровград, в родната си къща посреща гости на Спасовден. При 
него свирят двама акордеониста, а има и певец. В горната махала 
при Васил Христов също гости. От всяка къща се чува музика от 
касетофон. Смиловчани се веселят. Традицията се възобновява.

Цветанка АНДРЕЕВА

Фразеологични съчетания
• Побсглс му кравете у овъсат 

у пакос, та иапраилс бербат!
• Тая лесна йе по табнйет.
• Цвекьето йе тскова ситно, 

ама убаво - па чумушкьс цъвти.
• Божсма поче добре, на ка сс 

уджсрспи и пеете повече да учи.
• У язък, голем заилсс стану 

тля чавск!
• Слепута сс ко кьопаво идсто, 

ко кърпа крава из моруз.
• Мой човек вати шншавуту от 

сабале, па кудс сс проиджури не 
знам!

• Убъцка се па търн, па ка да 
га пвадимо рашчевъркамо дупку, 
па ка загюбри, па ка букну рука!...

• Сака да препалашкамо мору- 
зат, че урастс у траву.

• Кьиселото млеко пробучало, 
процвърчало, поднгло кану, па ва- 
тило сигу!

• Пришлямчпл се ко брензало 
уз тупан.

• Само нещо потпънкюйе и за- 
гомиля.

• Он йе опасан закъркчия, са
мо закъркуйс!

• Старацат га млого жълчеше, 
ама он му иде уздурма и лема що му 
пран.

• Ама, убаво те русилн, иема
що!

• Исплсто джслстку, боже 
убава беше, па ка сс рашавлн, та не 
прнстая.

• Пращаната защъркнуше из 
ровинуту, че вану еннорат не може 
гьи вайдсмо.

• Говедата се ращъркляше пъ
рво, на ка челнуше и цел дън ми
рувате.

• Пнпсрат углумила трава, ко 
че га очовечим не знам!(Продължава в следващия брой) 

Цветанка АНДРЕЕВА
Ц. Андреева

«Е> 20 ЮНИ 1997 г



ИНТЕРЕСНО

Голямо признание 
за младите 

футболисти на 
ФК ” Балкански”

НАМЕРИЛ БРАТА СИ 

СЛЕД ПОЧТИ 50 ГОДИНИ
ФУТБОЛ - КУПАТА НА "ЮГОСЛАВИЯ"

Блестяща игра на ” Балкански”
Еленко Спасов е 

1912 година във Верзар, а от 1939 
година живее в Градинье. С по-
ДР^вности си спомня 17 август Посредством Червения

Еленко търси брат

роден^през сетне е прехвърлен в англий
ската окупациона зона в Герма- 
ния, където и започва да работи.

кръст 
си след 

не намира никаква 
осле се оказва, че само 

една буква е била причината да 
не го

Балкански - Морава (Рибаре край Ягодина) 5:1 (4:0) Двама футболисти от пион-
Димитровград 11 юни 1997_г. дотук, а сега още един кръг по- ерския състав на димитровград- 

Сиоршен (штиър’’Парк". Зрише- вег1е). Противникът "Морава” ския отбор официално са пока- 
ли. уърия Деян Глиишч от от Рибаре се представи като си- нени Да играят в най-добрия пио- 
7п- Ге- лен отбор ( от този сезон са чле- нерски състав на Източна Сър- 

н2 А ?нове на Поморавска зона), но бия! Става дума за талантливите
Перица Георгиев угаси всичките Футболисти Александър Нац^

«57зс, -Морит". Жълт,, картон- им в 7 минУта- ппепвип техната ^а” игоа вче: М. Пейчев ош "Балкански” В 20-та минУта капитанът Предвид техната зряла игра в
Емил Иванов с прекрасен удар пионерския състав, както и до- 

Балкански : М. Живкович улучи долния ляв ъгъл на вра- бРите ИГРИ на пионерския отбор 
7, Рангелов 6 (В. Иванов 6.5), тата. И така - атака след атака, на "Балкански” изцяло, пристиг- 
Стоянов 7.5, Димитров 8, Кру- но третият гол бе отбелязан чак 
мов 7, М. Пейчев 7, А. Живкович в 41 мин., когато А. Живкович от ненада. Освен тези двама млади 
8 (Костов), Е. Иванов 7, Станков 35 метра прехвърли топката над футболисти в пионерския тим на 
7.5, П. Георгиев 8 (Дончев), В. вратаря на гостите. Три минути Димитровградския клуб има още 
Пейчев 7. по-късно резултатът вече бе 4:0. няколко твърде дарбвити фут-

В спортния център "Парк” През второто полувреме домак- болисти, които наскоро съвсем 
зрителите бяха свидетели на ед- ините играха по-вяло и двата от- основателно биха могли да се 
на блестяща игра и на най-голе- бора отбелязаха по един 
мия успех на димитровградския

отпреди десет години.
"Беше вършитба, аз покрай войната, но 

комбайна. Току викат ме, каз- следа. П 
ват: търсят те две жени и двама 
мъже, непознати. Кой непознат 
мене ще ме търси? Отидох си в намери. Вероятно за гер- 

манците името Нойча не е било 
село. Там наистина двама мъже удобно за изговор и от името из- 
и две непознати жени. "Имал ли чезва буквата "ч" и той става 
си брат? - пита ме старият мъж. Ноя. И така не го намират А той 
Имал съм, Нойча се казва, но от не се обажда на Еленко, за да не 

войната насам не зная нищо за му създава проблеми - поне така 
него, дали е жив или не, къде е, си мислил - имайки предвид про- 
нищо не зная . "Е, това е Ной- пагандата в Германия за Тито и 

, казва мъжът, а аз не му Титова Югославия след войната, 
вярвам. Излезе моята жена и до- Но светът все пак е малък. "Пи- 
несе снимка, на която е и Нойча. сано е било” Еленко да намери 
Волфганг, така се казва синът на брат си и ето че това станало 
брат ми, взе снимката и веднага необикновен 
посочи баща си. Истина е, 
чи!’\ разказва Еленко, докато 
седим в двора му в Горно Гра-
динье, където тон пазеше кра- п1ЛГ#~'
вите.

А всъщност какво се случи
ло. Гордана, по-младата от двете 
жени, дошли да търси Еленко, 
от Княжевац заминава при леля 
си в град Бнлефелд в Германия.
Там среща сина на Нойча, Волф
ганг, влюбва се в него и се омъж
ва. Дядо й Миладин, който с нея,
Волфганг и балдъзата на Нойча 
дошли в Градинье на сватбата, **■ О 
питал Нойча има ли някого в А*
Югославия. И той му казва за |
Еленко. И, така, когато синът и ! 
снахата идват в Княжевац, те ид- 1 
ват и в Градинье и тъсят Еленко.
После Нойча пише на Еленко да 
дойде в Германия, а Еленко му Ж
"отписва", че Тито на всички е ш

налата покана и не е голяма из-

чин син

озоват в различни окръжни, ре
гионални и републикански "реп-

гол.
Във втория кръг "Балкан- „

футбол в състезанията за Юго- ски” ще се срещне с отбора на резентации . 
купата (през 1968 год. стигнаха "Ястребац” от Ниш в Ниш.

по
начин.

зна- Б.Д.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

” Общинарите” най-добри
ГИД I ОТНОВО 

ПЪРВЕНЕЦ
На 14 юни в Спортния цен- рде интересна борба "обтцина- Повече от един месец про- 

тър в Димитровград се проведе рите” и войниците играха нарав- дължиха състезанията в спорт- 
турнир по футбол на малки вра- но (2:2), а след изпълнение на ния център "Парк" в Димитров- 
ти по повод 16 юни - Деня на дузпи победиха "общинарите” с град и на 10 юни т.г. приключиха 
Войската на Югославия. Това е 4:3. В редовете на войниците мачовете в най-интересната дис- 
първият такъв турнир, който игра и Деян Петрович, един от циплина на тазгодишните работ- 
трябва да стане традиционен и най-перспективните вратари у нически спортни игри - футбол 
достъпен за всички организа- нас, от когото се интересуват и на малки врати. В турнира участ

ваха общо 17 футболни отбора сции. Този път участваха само че- "Партизан”, и "Дървена звез- 
тири отбора. В полуфинала се да”. В момента той играе за около 200 футболисти, 
срещнаха отборите на войници- "Прогрес Продор” като вратар, И тази година най-успешен 
те и полицаите (победиха войни- а на турнира отлично игра и в отбор беше ГИД I, който във фи- 
ците с 4:0) и Митницата и Об- полето, 
щинската скупщина (победиха 
"общинарите” с 4:3).

Във финалната среща в твъ- на граничните войски.

г налната среща след жестока 
Купата на победителите връ- борба в продължение на повече 

чи Горан Петкович, комендант от един час победи отбора на
"Свобода” I. В редовното време 
на мача (два пъти по 25 минути) 
двата отбора играха наравно - 
1:1. И след две петминутни про

дал амнистия и нека той да дой
де. По това време за Германия 
отива да си урежда нещо около 
пенсията един верзарчанин, То- 
ша, и кани бай Еленко да го от
кара с колата до брат му. И той 
тръгва. "Останах там 22 дена. Цяла

"Карай, карай... отидо я мно- годишна почивка! Единствена в 
го далеко! А когато сигнахме моите 85 години, по време на ко- 
пред къщата, където Нойча жи- ито никога при лекар не съм бил 
вее, струваше ми се, че сърцето и не зная какво е апче , казва 
ще ми изкочи от гърдите. Излезе Еленко. От Германия го върнал 
жената, "немица", той го няма- с кола синът на брат му (който 
ше. След малко дойде. Бомбе, има още един син). Наскоро след 

човек! тази техна среща Нойча умира и

СТРЕЛБА

Всички помагат на "Граничар” дължения резултатът остана не
променен. След продълженията 
футболистите пристъпиха към 
изпълняване на дузпи. Футболи
стите на ГИД I имаха повече 
щастие и заслужено триумфира
ха с 4:3.

Еленко Спасов, 
верзарчанин от Градинье

Третото място в този турнир 
зае отборът ГИД II, който 
беди най-добрия състав на Ж. П. 
гара с2:1.

За най-добър вратар на тур
нира беше провъзгласен вратар
ят на Ж.П.гара Мариян Илич. 
Титлата най-добър голмайстор 
тази година взеха двама футбо- 

„ листи: Саша Тричков от ГИД I и
И в тези наистина тежки вре- парично, а Кожарата шие спе- душан Петрович от Ж.П.гара. И 

мена стрелчсскияг клуб Грани- циалиите якета от кожа. 1рябвл дПамата футболисти вкараха по 
чар" от Димитровград успява да да се благодари и на Зоран 1 е- ^ гола 
работи и да постига добри резул- ров, председател на Изпълнн- 
тати. Със средствата от бюдже- телиия отбор, който проявява 
та едва ли може да се работи, разбиране за всички спортни 
затова ръководството на клуба е прояви.
принудено да търси пари по раз- Помощ на стрелците трябва 
лични начини. От фонда за ин- да окажат и останалите фирми - 
вестиции към Общинската скуп- обществени и частни. А стрел- 
щина са набавени шест въздуш- ците им се издължават с добрите 
ни пушки, а от членския внос и резултати, което потвърдиха и
други редовни дейности са обез- на състезанията по повод Деня 0Свен общите законни условия, 
печени средства за още шест на предизвикателството. Тогава кандидатите трябва да изпълняват 
пушки които наскоро трябва да добре се представиха Горан Го- и следните условия: 
бъдат донесени в Димитровград, гов, Саша Пешев, Деян Илиев, - да имат виеше или полувисшо об- 

д д ‘ Ивана Шекуларац, Нела Денчич разование: строителна, правна или
икономическа специалност;
- да имат най-малко три години тру
дов опит;
- да представят развойна програма 
за предприятието.
Кандидатите са длъжни да изпра
тят заедно с молбата и документи , 
от които се вижда, че изпълняват 
условията на конкурса, а също така 
и биография със сведения за до
сегашната им работа.
Срокът за подаване на молби е 15 
дни след публикуването на обява
та за конкурса. В случай, че не са 
приложени всички необходими до
кументи и ако те са подаде 
определения срок, молби 
да се разглеждат. Молбите се из
пращат на следния адрес: ОСП 
Традня", ул. "Балканска Но 86,18 
320 Димитровград.

по-

вратовръзка... господин 
Плакахме много и двамата. И връзката се прекъсва до ден дне

шен. Все пак остава щастието на 
Еленко, а сигурно и на Нойча, че 

Когато започва войната през двамата братя след почти петде- 
1941 г., Нойча е жандар във Ву- сет години са се срещнали и ви

дели.

той ми разказа какво се е случи
ло с него”. Стрелческият клуб "Граничар"

читрън. Там бива пленен, зака
ран за Прокупие, а оттам за Ита
лия, където остава три години, а А. т. Д. Ставров

Общественото строително 
предприятие "ГРАДНЯ" от 

Димитровград
обявява

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Кому пречат контейнерите?
КОНКУРС

за директор на предприятието 
за срок от 4 години

За транспорт на пушките и му-
(диаболите) стрелците и Саша Мадов.ницияга

дължат голяма благодарност на 
директора на Електроразпреде
лителното Иван Димитров, как
то и за набавката на специални 
якета. Признателност заслужа
ва и директорът на "Металац" 
Чедомир Стойкович, който под
помогна участието на пионерите 
на състезание в Ниш. За поправ
ка на залата за стрелба имат зас
луга работниците от ГИД,

препоръка на директора Ив
ан Марков са варосали помеще
нията и боядисали дограмата. 
ГИД с оказвал и други услуги - 
осигуряване на телефон, факс и 
пр. ’1Комуналац” е подпомогнал

Д. с.

На петдесетата годишнина от 
матурата си с тъга и пиетет си 
спомняме за починалите ни 
съученици:

Лидия Нейкова 
Маноил Маноилов

ц
Гроздан Стефанов 
Александър Гигов

Васил Тодоров
Поклон пред светлата им памет! 
Абитурентите на царибродс 
гимназия - випуск 1946/47.

началото на улица "Вла- коитоОт «вата контейнера, намиращи се в=л::=; Е НО ени след 
те няма

ката
гането. Или пък все още си живеем с 
вместо в контейнери, сме хвърляли боклука на бунищего.

А. Т.

&20 ЮНИ 1997 г.ШтШ



ОТ ТРН НА ГЛОГ
Здрасти побратиме Минчо! Код сам бил дете, носил сам 

свшьсЬи оптици, али само кад )<■ ладно н кад )<■ пут камашпаб. А 
лети - бос. Трчим по }агап,цн и - убнцкам сс. Извадим три, али ако 
од шега вр остане у месо, дигне ми се подмицамЬл. Ми;едьн три 
Ш’)е добар, али )е нарор - глогов три.

Мо/ покойни баща, кад од зло до]де горе, думаше: "09 три - на

глог!"
То/ се сети оиомад, кад до)де мо/ ат бора и непрана ми сво]у 

причу. До/де сам, уилан, Несъм га иишта запиткувал, )ербо знам 
да }е Ьутежл.ив. Такт,в си )е од малечко. Кад очу да ми нешто каже, 
ко със чафели му вадим речи из уста. Али тъг, први пут, и без 

отвори душу. Распрнча се, и то/ помо)с заниткуванн', он 
нашинсЬн:

- Зиаш, тате, уош док сом бил }]ак, ]П сом сс интересувал за 
политику. Керувал сом у прпвду, у истину, у другарство... Керувал 
сам на комунисти. За малко да и )а поста нем наш члан. Али, ко 
што щат, они уансишс чнча-Срнчу, ни кривог ни дужног, оез суд! 
Баби не слъзе ме онамстишс, на време. От тъг сам оиозициуа. То/' 
ме )с млого коиппало. Бил сам обележен. Лепили су ми на име и 
на образ какво им )с падло на намет. Несъм могъл иишта да 
напрсду)см у друство. Неколко пути ми ]С претила опаснос да ме 
на)урс из школу! А/г ми пл>уну на диплому. А/г иоништс твоуу и 

ерину муку, док сте ме шиколували. Али, време показа коуи ]с 
лагал народ, а коре ;> бил прав. Срути се наш систсм ко кула от 
карте. )а сам мислил да че бар нско] да ми се извини, да рече: 
"Боро! Бил си тачан..." ]ок! Чак ни ]сдън капо ми )С, белЬим, бил 
искрсн другар. Кришом, кад ни нико/ не види, он ми причаше:" Боро! 
Све ]с тека како ти кажеш, али..." Он ]с бил нтн члан, па]с могъл 
да буде пуравелник. Беше главни у новинс. Он се питал ко]С може, 
а ко]С не може да се обуави у новинс... А ]а, кад год сам имал време 
и вол>у, писувал сам си уедно-друго. ]сднуш , код мене, уа му 

прочита. Он роиш ре е руТгс, па рече: "Боро! Алал ти 
бера! Свака ти час!..."' Аобро, рско ]а, ако ]с тека, обуави нешто 
мо]е у твоуте новинс". А он: "А, то) не сме]см! Знаш, овиуа су 
опасни, па мож да изгубим положа]..У Аобро ... Али, кад се распаде 
мин систсм, моу другар сс пресели у другу нартиуу. Море, постаде 
и посланих! Ад», малко му то), па реши да постане и градоначел- 
ник. }сднуги ми рече:" Боро! Прилика уе да им смрсимо конци. А]де, 
уклзучи сс..У Упрсгну мене у негова кола. Идо уа на мнтинзи, ока... 
И мо] другар постаде градоначелник. ]а се радуусм. Аошла про
мени. Аошли болт л>уЬгс А дошло и време да обуабим нешто моу е 
у новинс.

Стиго при Општнну. На улаз ме дочекаше некакви младееЬи, 
уаЬи и наоружани. Питаше ме кво очу и кога тражим. )а каза. Они 
ми узоиге личну карту. ]сдън диже тслсфонску слушалицу и у аби 
да сам ]а на улаз. Погледа ме ко да сам му душманин, спушти 
слушалицу и рече ми: "Не може!” Аобро... Увечер, преко телефон, 
нотражи мо]сга другара. ]ави се негова жена. Рече: "Нема га. У 
странку ]с". Аобро... Провра ]а неколко рада (за слободу, за 
дсмокртгфу, за народ...) и прати му преко пошту... Купу]см негобе 
новинс редовно. У еба Би бро] по три-четри негово слиЬс, а од мо]и 
радови - нгцедън!... Топ]ю тъг ми съвну: па тгца мо] другар гори од

мат

АУМА-АВЕ ЗА ПО-ХУБАВИЯ ПОЛ понешто и

• Мъжете биха признавали повече, ако можеха 
да знаят всичко, което жените вече знаят.

• Жената е бисерче, което най-хубаво блести 
на мъжките гърди.

• Жените са създадени да ги обичаме, не да ги 
разбираме.

• Жените честват своя 50-ти рожден ден със 
закъснение, но затова пък по-често.

• За мъжете жените са загадка, чието решение 
се опитват да намерят при следващата.

• Жените се омъжват поради различни при-

• Всички важни работи можем да научим от 
жените, всичките мъки с тях забравяме.

• Само космонавтите не са длъжни да донесат 
нещо от път на своите жени за 8 март.

• Жените са по-смели от мъжете, особено пред 
”матичаря”.

• Единственият шанс на мъжете да разбрат 
жените е ... да ги обичат.

• Жените обичат победителите,затова позвол
яват да бъдат покорени.

• Жените искат невъзможното: да забравим
годините им, но да си спомним за рождения им ден. чини, но настояват мъжете да се оженят за тях по

• Умната жена не пита мъжа си къде е бил. ... любов.
Това тя си го знае.

• Красотата на жената е пропорционална на се ожените за нея. 
влюбеността на мъжа.

• Всяка жена лесно се утешва. Трябва само да

• Жените са в състояние от нищо на направят:
• Мъжете рядко устройват празник на жените, захар, салата или - сцена.

• Жените са млади толкова, колкото изглеждат,но те на мъжете - всекидневно.
• Жените смекчават болката ни, удвояват ра- мъжете са стари толкова, колкото се чувстват,

достта и утрояват разходите. • Жените ще станат равноправни с мъжете чак
• Жените са в най-голяма опасност тогава, ко- тогава, когато бъдат по-равноправни от тях.

• Много жени завиждат на мъжете, че са толк-
онгфг против ко]и сам се )а борил! Пожали сс код ]сдног, другог, 
трсЬсг. Сви кука]у на мега: "Фолирант!... Политички балстан! 
Голуб превртач!..." ]а додао: "Жданов!" Из негов паснел излезал. 
Шнгуп! Бараба! Видиш, тате! Нс]с. мене за мене. ]а сам навикал 
да се борим против влас и против нсправду. Али, жал ми што 
барабе вара]у народ. Са )с народ збууьсн. Нс зна]'е кому да веру]е. 
Само иде од зло на

гато потърсят защита от мъжете.
• Жените са скъпоценна украса. Струват поне ова щастливо... оженени.

(Заимствано от сп. "АНА")милион целувки.

"АСЕН Роазжишзр/ж го]х\..
- Од трн на глог! - рско )а.
Бора сс усмину, па рече:
- Тека и де.да оратеше.
- Д» ]с жив, и са би рекъл.
- Какво би рекъл ?
- Ово] што чу )а да ти кажем... Имал сам краву Булку. Аок ]у 

раним и тимарим, она крот.у]с. А кад )у потерам у ]сръм, она 
боде!

"Срам”

}а ]у замени за Шарку. А Шарка - и боде и рита! Расипс млеко. 
)а )у замете за Мургу. Е! Мурга саглам. Кротка и млеко во] добро. 
Е! Тека /пребе и със влас, )ербо )е влас - ко крава.

Бора сс. насмсфг, па рече:
- Е, бре тате! Цабс си ме школу вал. Ти си поакълан од леене.
- А, сеене! Мо]'а школа ]е поголелеа од твоуу. Моуа школа ]С - 

живот. Он ме )е научил све.
А]д у здравуе!

Мана ЛужничВи
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