
ВрШгВо
В БРОЯ:

• КЪИ 160-ГОДИШНИНДТА ОТ РОЖДН

.Ж=;ко„коЩЕй4,
ТАЗГОДИШНАТА ПОГАЧА?............ .

. ГОРНА ЛЮБАТА: СЕЛСКАТА ВЛАСТ Е 
(НЕ) ЛЕГИТИМНА................................

• "РАПОРТ" ОТЗВОНСКА БАНЯ.....
• В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1996/97 ГОД»
• КУЛТУРЕН ХРАМ

-ГОРДОСТ ЗА ДИМИТРОВГРАД.................(с

;стР 2.)Й2И

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ | ... . Щ ►Н !
7 )(ст,

.▼АТ АТ. Чцг *•Т*1 11 .1*'I1

ПЪРВАТА КОЛОНКА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ЗАКОНЪТ ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ Е ГЛАСУВАН ”П0 ПРИНЦИП”ИПОСЛАНИКЪТ 

Е”ЕНИЧАР” В продължение на сесията народните представители трябва да разгледат над 1300 амандмана към 225 члена на закона - 
ооран Модрннич: Правителството на Република Сърбия подкрепя само амандманите, с които се подобрява законната 
регулатива • Новият закон за местното самоуправление трябва да защити правата на гражданите и да осуети всеки опит 
за превръщане на местното самоуправление в инструмент за сецесия • Предлага се пропорционална система за избиране 

общински и градски отборници и двукамарни общински скупщини в Косово и Метохия
сорният министър Зоран Мо- бурната дискусия, характеризи- 
дринич най-напред съобщи, че раща се с остри полемични то- 
правителството на Република нове и многобройни реплики,
Сърбия е решило да подкрепи опозиционните депутати напра- 
само онези амандмани, с които виха многобройни забележки за 
се подобрява законната регула- съдържанието на предложения 
тива в тази област, а след това закон, докато депутатите на 
изтъкна, че новите решения в за- СПС оказаха безрезервна подк- 
кона се предлагат с цел да се ре- репа на законопроекта, оценя- 
гламентира прецизно начинът вайки го като "малка конститу-

X елепите

П
и обидни про

звища "еничар", "ро- 
доодстъпник", "пре

дател" и подобни, отдавна 
петнят имената на мнозина 
българи, числящи се към 
българското 
малцинство в СР Югосла
вия, чиито политически и 
други становища не уйдис
ват на някои екстремни на
ционалисти и шовинисти в 
България. Тези дни обаче 
към тях беше причислен не 
някой друг, а досегашният 
посланик на България в СР 
Югославия г-н Филип Ишпе- 
ков. Това беше публикувано 
във в. “Демокрация" - ежед
невник на Съюза на демок- 
тичните сили, който отразя
ва становищата на сегашна
та официална власт в Бъл
гария. "Ишпеков се държи 
като еничар в Югославия“, 
се казва още в заглавието 
на статията, отпечатана в 
броя от 19 юни т. г.

В този случай заслужа
ват внимание поне два въ-

на
На 30 юни започна извънред

на сесия на Народната скупщина 
на Република Сърбия, на която 
ще бъде разгледан и гласуван 
Закон за местното самоуправле
ние. В дневния ред на извънред
ната сесия са включени и изме
ненията към Закона за начина и 
условията, при които ще се връ
ща земята, станала обществена 
собственост въз основа на селск
остопанския фонд и конфиска
цията поради неизпълнени за
дължения в рамките на принуди
телното изкупуване на селскос
топанска продукция, както и из
мененията към Закона за лова,с 
помощта на които паричните на
казания се съгласуват с разпо
редбите в Закона за нарушени
ята.

Правителственият законопро
ект, според шефа на парламен
тарната група на НД, не дава по- 
голяма самостоятелност на об
щините и не осигурява самосто
ятелно финансиране на местно
то самоуправление и затова НД 
предлага собствена концепция 
за уреждане на въпросите на ме
стното самоуправление, с по
мощта на която се осигрява де
централизация и регионализа- 
ция. Томислав Николич (СРС) 
обвини правителството на Сър
бия, че "няма концепция, стра
тегия и дългосрочна ориентация 
във връзка с приемането на най- 
важните системни закони”. Го
рица Гаевич (СПС) изтъкна, че 
предложеният закон има голямо 
значение, защото регламентира 
жизнени въпроси на граждани
те. Поради това Законът за 
местното самоуправление осно
вателно може да се нарече "мал
ка конституция”, заяви тя и до
пълни, че с приемането на зако
на ще бъде премахната досегаш
ната конфузия в тази област. Ед
на от най-важните положителни 
характеристики на предложения 
закон, според Горица Гаевич, е 
въвеждането на двукамарни об
щински скупщини в средите със 
смесен национален състав на на
селението, по-точно в Косово и 
Метохия. По този начин ще бъде 
осуетена майоризацията на на
ционалните 
сръбския народ, а също така и 
майоризацията на сръбския на
род над националните малцин
ства. Законът отразява стреме
жа на Сърбия да защити правата 
на гражданите си и да осуети все
ки опит за превърщане на мест
ното самоуправление в инстру
мент за сецесия.

национално

ш1

Ш ш*в 1,;У- тж■!г шш$ ттЩ
,

Както се и очакваше, сесията 
на Народната скупщина започна 
с бурни разисквания по Законо
проекта за местното самоупра
вление, в който между другото 
се предвижда пропорционална 
система за избиране на общин
ски и градски отборници и уч
редяване на двукамарни общин
ски скупщини в Косово и Мето
хия. Два дни народните предста
вители говориха (разбира се, 
всеки от позицията на своята 
партия) за общите характерис
тики на предложения закон. В 
края на тази част от дискусията 
Законът за местното самоупра- 

беше гласуван "по прин
цип" със 117 гласа "за”, 6 "про
тив" и 1 "въздържал се”, а в про
дължение на сесията депутатите 
трябва да разгледат над 1300 ам
андмана към 225 члена на Зако-

Говорсйки за основните ха
рактеристики на Законопроекта 
за местното самоуправление, рс-
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От сесията на Скупщината на Сърбияпроса.
Каква е тая държава, ко

ято има такова отношение 
към своя официален пред
ставител, изпратен да я 
представя в друга държа
ва? Какво отношение и ува
жение трябва да имат други 
държави или държава, в ко
ято неин посланик може да 
бъде провъзгласен за “ени- 
чар", сиреч - предател?

А примитивизмът на так
ова поведение е още по-не- 
пристоен като се има пред
вид причината, поради ко
ято тогавашният посланик 
на България в Югославия бе 
така грубо обиден. Поводът 
бе информацията, която на
шият вестник публикува в 
броя от 13 юни във връзка с 
разговорите в издателство 
"Братство", които послани
кът Ишпеков и културният 
аташе Станкулов водиха с 
представители на масмеди
ите на нашето малцинство 
във връзка с отбелязването 
на 160-годишнината от рож
дението на великия българ
ски революционер и борец 
за свободата на България 
Васил Левски, и положите^ 
ните преценки, които той 
тогава изказа за благород
ната дейност на нашия вест
ник. А тези преценки бяха 
дадени от посланика на 
България в Югославия, кои- 

изтъкна, наи- 
редовно и най-внимателно 
го чете. Своето мнение за 
нашия вестник той изрази 
преценявайки неговото съ
държание, а не дали и под 
чие влияние е той.

за финансиране на общините и ция”, в чиите разпоредби е вгра- 
позицията на органите на мест- ден духът на Европейската хар
ното самоуправление, да се осу- та за местното самоуправление, 
ети майоризацията в общините 
със смесен национален състав на 
населението,
точно изборната процедура и да мокрация. Сръбската радикална 
се конкретизира позицията на партия и Социалистическата 
местните общности. партия на Сърбия. Жарко Йока-

Поради голямото значение нович (НД) заяви, че концепция- 
на Закона за местното самоупра- та на предложения закон не е 

след двугодишно отсъст- приемлива за Нова демокрация,

Ето и няколко акцента от из
казването на шефовете на пар- 

да се дефинира ламентарните групи на Нова де-

малцннства надвление

вление
вие в заседателната зала се вър- а същността на закона не може 
наха депутатите на Демократич- да се подобри с амандмани. 'То- 
ната партия и Гражданския съ- зи закон не е крачка назад, но не 
юз, а и този път не присъстваха е ни крачка напред и затова НД 
депутатите на СПО и ДСС. В няма да го подкрепи”, заяви той.

на.

СПОРЕД НАЙ-НОВИТЕ ДАННИ НА СЪЮЗНИЯ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА

РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Приета е програмата на 
републиканския Фонд за 

развитие
Юнските цени са по-ниски от 

майските
Юнските цени на дребно са по-ниски от майските с 0,1 на сто и 

за първи път след август' 1994 година инфлацията в Югославия е 
преминала в зоната на дефлацията - беше съобщено тези дни 
пресконференцията в Съюзния завод за статистика.

Според най-новите данни на завода, цените на дребно в Черна 
гора са увеличени с 0,2 процента, но това увеличение 
съществени влияния върху общото движение на цените в страната. 
Няколкомесечна стабилизация и известно намаляване на цените се 
забелязва при всички стоки, но за юнския спад на цените най-голяма 
"заслуга” имат намалените с 1,9 процента цени на селскостопан- 

продукция и понижените с 0,5 на сто цени на промишлените 
хранителни стоки. С половин процент са намалени и цените на 
питиетата, цените на тютюневите изделия са "мирували”, а ус
лугите са поевтинели с 0,2 процента.

През първата половина на 1997 година инфлацията в Черна гора 
е достигнала 8,8, а в Сърбия 3 процента. В сравнение с май юнските 
жизнени разноски са намалени с 0,1 на сто, а през общото им 
увеличение през първото полугодие на годината е 10,7 процента в 
Черна гора и 4 процента в Сърбия.

от 27 юни 1997 година правителството наНа заседанието си 
Република Сърбия обсъди и прие програмата на Фонда за развиI ис 
на Република Сърбия, в която са залегнали основните цели на 
Фонда, предназначението на средствата и условията, при които ще

СС "фощгьтза развитие на Република Сърбия е материална основа 
на реформите в Сърбия, целта на които е да се създадат условия за 
динамичен стопански растеж, ефективно използване на материал
ните оссурси и кадровите потенциали и изграждане на отворено 
пазарно стопанство, способно да осигури трайна икономическа и 

стабилност и повишаване на жизнения стандарт на насе-

на

не е имало

ската
социална
лението^ьп ство фондът за развитие на Република Сърбия ще 
функционира като инвестиционен фонд, който ще насърчава не
прекъснато стопанското развитие на Сърбия в стабилни иконо
мически и социални условия. Средствата на Фонда ще се ползват за 
Финансиране на производството за износ, селскостопанското про
изводство и възобновяването на селскостопанската механизация и 

раждането на големи инфраструктурии обекти.

то, както сам
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В СОЛУН СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ТЕМА "МИРЪТ И РАЗВИТИЕТО В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА - РОЛЯТА НА МАСМЕДИИТЕ"

КЪМ 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ

РЕГИОНАЛНОТО СВЪРЗВАНЕ - БЕНТ 
СРЕЩУ СВЕТОВНИТЕ МОНОПОЛИ

” АКО И СПЕЧЕЛЯ, 

ПЕЧЕЛЯ ЗА ЦЯЛ НАРОД, 

АКО ИЗГУБЯ - ГУБЯ 

САМО МЕНЕ СИ”

Нлиитслнитс световни масмедии не осведомяваха за това какво точно се случва във воеини/с прос
транства на предишна Югославия, замъгляваха същината на стълкновенията, а това влияеше за 
създаването на погрешна картина за същинския характер и причините на конфлик!а

Той припомни, че тъкмо влиятелни те СВСЪОВ- 
НИ масмедии не осведомяваха за това какво /очно 
се случва в'ьв военните пространства на предишна 
Югославия, а замъгляваха същината на сгьлкно- 
ве/шята, което влияеше върху създаването на по
грешна представа за същинския характер и за при
чините на конфликта.

Йевджович посочи и примери на признания на 
мировите посредници - Ясуши Акаши, лорд Оуен 

други, които са потвърдили, че официалните 
неоповестени информации за някои събития от 
войната (например на пазара Маркале в Сараево) 
се различват от информациите на влиятелните 
масмедии в света, които веднага имаха свои версии 
за виновниците и за жертвит е.

Генералният директор на ТАНЮГ посочи от 
какво значение е взаимният обмен на информации 
между балканските масмедии, като подчерта заи- 
нтересирапоспа на нашата национална агенция 
да даде пълен принос в това сътрудничество. 

Участниците в срещата
Балканите “съвместно наследство трябва да свър
зва, а не да разделя”, че съществуват съвместни 
цели на мира, прогреса и развитието на региона.

Масмедиите имат голяма роля в създаването 
на новите отношения на свързване и сътрудни
чество на Балканите, беше изтъкнато на двуд
невната среща в Солун на темата "Мирът и разви
тието в Югоизточна Пирона - ролята на масмеди
ите”.

Ма 6-тн юли тази година се му служа до смърт и работя по 
навършват 160 години от рож- народна поля." И воличест- 
дението на Левски - "най-ясната веното: "Ако н спечеля, печеля 
загадка" в историята на българ- за цял народ, ако изгубя - губя 
ския народ. Едва ли ще е нреу- само мене си“. Той схващаше 
велнченне ако кажем, че през живота като високо служене, 
всичките тези 160 години в сно- посвещение, дълг и мисия.

Трябва да се отдели дължи-

На срещата, която беше открита в понедел
ник, участваха над 50 представители на средствата 
за масона информация от седем балкански страни. 
В центъра на вниманието бяха идеите и усилията, 
кои то да дадат възможност в балканския регион 
да се укрепи разбирателството и всестранното

и намени, предания, легенди, мигове, 
изследвания, песни, проза, него- мото внимание н на една тпърдс 
риографня народът се е мъчил харак терна страна от трезвата, 
да обясни раждането и израства- хуманистична, еаронейска мн- 
нето на Апостола от спойте не- езл и деятелност на Левски. Чо-

сз.груд/ш честно.
Участвайки в работата на срещата, генерал

ният директор на ТАНЮГ Зоран Йевджович из
тъкна, че балканските информационни агенции, 
чрез асоциацията АБМА, а и останалите масме
дии, с по-тясно сътрудничество могат да създадат 
силна регионална информативна система.

Такава информативна система би могла да 
бъде устойчив бент срещу монопола, който при
тежават влия телните масмедии в света, чиито ин
формации н статии за Балканите често са "заре
дени” със специфичните интереси 
страни или собствениците им”, каза Йевджович.

дра, с надеждата но този начин век е високо национално попа
да обясни себе си и своята нелека ние - а най-блпгородното знп- 
история. И все пак загадка та си 
остава.

ченне на това понятие - у него не 
е имало нищо от тесногръдието

Кой е всъщност Лев
ски? иззъкнаха, че днес на

Васил Иванов Кунчев - 
Левски е роден в град Кар- 
лово през 1837 година. Още 
когато е на седем години 
баща му умира и заради 
прехраната на семейството 
си е принуден да приеме 
майчиното настояване и да 
стане църковен служител. 
Няколко години работи за 
своя вуйчо - духовник, кон
то подхранва у него лъжли
вата надежда за учение в 
Русия, но твърде скоро ид
ва разочарованието и проз
рението. че това не е истин
ското му жизнено призва
ние.

на техните

; 1

СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО С МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД

България въведе ” валутен борд”
Във вторник България мина на "валутен пия продукт със 7,4 на сто в сравнение с миналата 

борд”, съгласно споразумението си с Междуна- година, когато стопанската дейност спадна с 10,9 
родния валутен фонд. Според споразумението, су- %. 
мата на националната валута, която е в оборот и 
в резервите на търговските банки, трябва да бъде оглавяван от 35-годишния Мартин Заимов, фи- 
обезпечена с валутни и златни резерви в каста на нансов експерт с международен опит, е условие за 
Централната банка. Курсът на лева е свързан с получаване на кредит от МВФ от 657 милиона 
германската марка и сега 1000 лева струват 1 ДМ. долара.
Новата система започна да действа с резерви на 
Централната банка от 2,7 милиарда ДМ.

Механизмъг се въвежда за неопределено вре- доскорошното временно правителство беше мин- 
ме, за да се осуети печатането на пари без валутно истър на финансиите. 
покритие, да се понижи инфлацията и възстанови 
стопанската дейност и доверието на инвестнто- благодарение на ускорената приватизация и при- 
рите. Преди една седмица българският парламент ходите от продажба на ценни книжа, които пра- 
прие рестриктивен бюджет за тази година. В него вителството отпусна за чуждестранни лица. 
се предвижда дефицит от 936,6 милиарди лева (550 Експертите подчертават, че системата “валу-
милиона долара), съотнесено към равнището от тен борд” досега успешно е била прилагана в Ар- 
6,2 на сто от брутния национален продукт.

Тази година в България се очаква инфлация от Босна и Херцеговина.
566 процента и реално намаляване на обществе-

Въвеждането на валутния борд, който ще бъде

Особен интерес будят 
въпросите как и под въз
действието на какви обек
тивни фактори и субектив
ни обстоятелства младият 
Васил йеродякон Игнатий, 
избира революционния път като 
единствен начин за своето наро- 
дослужене. кои личности повли
яват за този обрат в неговия жи
вот и улесняват приобщаването 
му към поборниците на нацио- 
налноосвободителното движе
ние.

Българската централна банка сега има и нов 
управител. Това е Светослав Гаврийски, който вВасил Левски, Букурещ, 1872 г. 

(последният портрет на Апостола, по 
който е търсен от турската полиция)

Резервите на Централната банка са увеличени
и мрачната разрушителна сила 
на шовинизма. Не просто и не 
само из България и Българско, 
Левски е у дома си и в целия Бал
кански полуостров, сред всички 
населяващи го племена и наро
ди, изпълнен с българска наци
онална гордост, но с неизменно 
доброжелателство и уважение 
към всички останали народи. 
Днес в Карлово или Ловеч, утре 
в Белград, друг ден във Влашко, 
още ио-друг в Цариград, той е 
навсякъде гонен, навсякъде при
ет. Неговата мисъл постоянно е 
заета не само с разрушаването 
на деспотичната турска система, 
но и с бъдещото устройство на 
обществото след освобождени
ето. ”Цслта на Българско е 
братство със всекиго” - високо 
повтаря той. И продължава: ”... 
че и ние сме хора и искаме да 
живеем човешки, да бъдем сво
бодни с пълна свобода в земята 
ни, там, където живее българи
нът: в България, Тракия, Маке
дония, па и от какваго и да е 

родност да живеят в тоя наш 
рай ще бъдат равноправни с 
българинът в сичко... същото 
желаем и на братята сърби, чер
ногорци, ромънци и пр. да не ос
тават след нас...” Всичко това и 
до днес е колкото образец на ев
ропейско мислене, толкова и не
сбъдната мечта.

Съкровената и лелеяна меч
та на Апостола е балканските

жентина, Литва и Естония. МВФ я предлага и за

Най-ясната българска загад
ка е впечатлявала и въодушев
явала всеки, който е имал исто
рически шанс да познава Левски. 
”Нечут характер” го нарече Бо
тев, "някакво чудо” - каза Карав- 
елов, "неповторим”, ”свят апос
тол” - повтарят съвременници
те. Мнозина са се опитвали да 
надникнат в тайната на форми
рането на най-светлия деятел в 
новата българска история, в тоя 
лъчезарен образ, изплетен ся
каш само от светлина, почти без 
сянка. Легендарното съзнание 
на народа, изглежда, повече от 
всички, без да знае, се е досе
щало за истинската морална и 
историческа стойност на тази 
личност. В него Левски е Апос
тол, нещо като народен Христос 
- единственият Христос, който 
сме заслужили.

В колкото девственото, тол
кова и безпогрешно народно 
съзнание човек се уподобява на 
Спасителя преди всичко с готов
ността си за саможертва, добро
волна всеотдайност от любов 
към другите. Най-съкровеното, 
автентично чувство, което е ос
тавило незаличима следа в малк
ото писмени свидетелства от 
Апостола, е, че той доброволно 
се е обрекъл на избавлението на 
своя народ. Като лайтмотив в 
писмата се повтаря - трогателно 
и скръбно до смрът: ”Аз съм се 
обещал на отечеството си жер
тва на освобождението му, а не 
да бъда кой знае какъв.” Или: 
”Аз съм посветил себе си на 
отечеството от 1861-то лято да

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НАПРАВИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОЙСКИТЕ НА 
ЮГОСЛАВИЯ

Сътрудничество за стабилност на Балканите
Преди няколко дни делегация на Българската 

национална армия (БНА), която оглавяваше ген
ерал-майор Цанко Долмнски, направи тридневно 
посещение на Войските на Югославия. Придру
жена от генарал-майор Негослав Николич, ко
мендант на Нншкия корпус, българската военна 
делегация посети някои поделения и учреждения 
на югославските войски, наблюдава редовните 
учения на тази формация на нашите войски и 
направи обиколка на някои производствени це
хове на ”Тигар” в Пирот и Траял” в Крушсвац. 
По време на пребиването си в Югославия предста
вителите на българската армия се срещнаха с ор
ганите на властта на Общинската скупщина в

Крушсвац и посетиха няколко културно-ис
торически паметника и забележителности в Ниш.

Поздравявайки гостите, генерал-майорът На
колим изрази своята увереност, че посещението 
ще даде принос за укрепването на взаимното 
доверие и добросъседските отношения, както н за 
укрепването на стабилността на нашите граници 
и на Балканите изобщо. Генерал-майорът Цанко 
Долински изтъкна, че целта на срещата е била 
укрепване на контактите във военната област. 
Той добави, че българската армия вече е имала 
такива контакти с армиите на Гърция, Румъния и 
Турция.

на

СПОРЕД НЕОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ИЗБОРИ В АЛБАНИЯ

Социалистите имат мнозинство в парламента
Алоанският президент Сали Бериша призна поражението си, но не каза дали ще абдикира от през- 
идснския си пост г

Социалистите на албанския премиер Фатос 
Нано твърдят, че според неофициланите 
пълни данни са спечелили първия тур на извън
редните парламентарни избори в Албания, които 
бяха проведени в неделя. Въпреки че все още не 
са утвърдени окончателно официални резултати 
от изборите, не се оспорва предимството на ог
лавения от Социалистическата партия ляв ценър 
пред десния център н Демократичната партия 
президента Сали Бериша. Албанският президент 
призна изборната победа на социалистите 
ражението на своята Демократична партия. В 
обръщението си към нацията по държавата те- 

тои заяви, че албанските избиратели са 
решили Демократичната партия да

иция” и призовава членовете, активистите и пр
ивържениците на ДП да приемат изборните ре
зултати” смело и достойнствено”. Бериша отново 
потвърди готовността си да изпълни всички обе
щания от предизборната кампания, но не уточни 
дали ще подаде оставка на президентския си пост.

Башким Фино оцени, че преждевременните 
парламентарни избори в Албания са проведени в 
мирна и демократична атмосфера. Масовото 
участие на избирателите показа, че албанският 
народ и политическите партии дадоха значителен 
принос в развитието на демокрацията и нормали
зацията на живота в Албания”, заяви той по въл
ните на Радио Тирана.

и не-народи да продължат традици
онната си роля на посредник на 
славянския род, на посредник 
при решаването на балканските 
спорове... Дошло е, изглежда, 
време да започваме всеки божи 
ден със знаменитите думи на 
Левски: ”Цели сме изгорени от 

рене и пак не знаем да духа
ме”. Това е единствената, утрин
на молитва, която заслужаваме.

Подготви:
Красимира Иванова - Николич
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ЗАПОЧНА ЖЕТВАТА
СПОРЕД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА РАДМИЛО БОГДАНОВИЧ И 
СЪРДЖА БОЖОВИЧ

КОЛКО ЩЕ СТРУВА 

ТАЗГОДИШНАТА ПОГАЧА?
ДО КРАЯ НА ЮЛИ ЩЕ БЪДЕ 
ИЗБРАН НОВ ПРЕЗИДЕНТ 

НА СРЮказала думата^и"»'°Не е нужна^онЖз^тз3 Це11аТа “а пшсн»Цата, а съюзната държава още не е 
вносната пшеница е 1 45 линппп 0 ^ «ята, в която се намерихме по собствена вина: цената навносната пшеница е 1,45 динара, а домашната пшеница не може да бъде по-скъпа от 1,10 динара

пия за о с и г V г)яв а но ’ на“"голямата ак~ страната. Преценява се, че в настоящия момент
нашата стоана Пт пвитр Гр ' на на^елението в е необходимо да бъдат изкупени около 800 000аяатт*—>■»»—-“»■Войводина.

Какво очакваме от тазгодишната жетва?
Посевите все още са в добро състояние и по 

мнението на селскостопанските специалисти 
само евентуална градушка може да направи 
голяма беля. Зърното е налято добре и сега са 
необходими петнадесетина слънчеви дни, за да 
бъде завършена жетвата и да бъдат напълнени 
силозите.

” Предложеният за този пост кандидат на СПС и ДПС Слободан 
Милошсвич с кандидат без конкуренция” - заяви Богданович

Подпредседателят на Съвета 
на републиките в Съюзната 
скупщина и член на Главния от
бор на Социалистическата пар
тия на Сърбия Радмило Богда
нович тези дни заяви пред ТАН- 
ЮГ, че "новият президент на Съ
юзна република Югославия ще 
бъде избран на следващата сесия 
на Съвета на гражданите и Съ
вета на републиките в Съюзната 
скупщина, която ще се състои до 
края на юли”.

Предложеният кандидат на 
Социалистическата партия на 
Сърбия и на Демократичната 
партия на социалистите в Черна 
гора Слободан Милошевич е 
кандидат без конкуренция, спо
дели Богданович. Той добави, че 
за председател на Сърбия СПС 
ще предложи "човек, който ще 
спечели победата на изборите за 
този пост”. Според Богданович 
"това ще бъде човек, който е
проверен на досегашните си _/ г „ г пщина и изпълняващ длъжност-функции и които има способно- ^та президент на Съюзна репуо- сти да удовлетвори изисквания- 1 тл м С }7 1 . лика Югославия Сърджа Божо-та и компетенциите на функци-п г вич заяви пред националната осята председател на Република 1Ст бия” ведомителна агенция, че проце
ди‘председателят на Съвета дУРата за избиране наъов дрези

на републиките в Съюзната ску- дентна ще ‘ Р у 7 7 в предвидения срок .

ващата жетва. Разбира се, баланените потреб
ности на страната са много по-гол сми - към 2 
милиона тона, но пшеницата се продава и ку
пува през цялата година.

МЕЛНИЧАРИТЕ И ХЛЕБАРИТЕ СА 
"ВТОРОСТЕПЕННИ ИГРАЧИ”

ВЪВ

Най-големите изкупвани на житото, мел
ничарско-хлебарските предприятия, през пос
ледните години са позабравени. Те произвеж
дат брашно и хляб, всяка сутрин зареждат ма
газините, но когато става дума за изкупуването 

„ на пшеница, никой не ги споменава. В Стогтн-
Според най-новите преценки, които бяха ската камара на Сърбия беше казано, че тези 

съобщени преди няколко дни в Стопанската предприятия трябва да изкупят около милион 
камара на Сърбия, от засетите с пшеница 800 тона пшеница, обаче никой от присъстващите 
000 хектара се очакват 2 700 000 тона зърно 
(около 3,4 тона на хектар). Този относително

ПРЕЦЕНКИТЕ НА
СТОПАНСКАТА КАМАРА НА СЪРБИЯ

не каза с какво да ги изкупят..
- Нашите фирми изкупиха "на зелено” 120 

добър добив е значително по-висок от минало- 000 - 130 000 тона пшеница и сега нямаме ни 
годишния добив (около 1,5 милиона тона). Пре- динар да изкупим останалите необходими ко- 
ценките на оптимистите обаче са много по-го- личества... Разни институции ни дължат за хляб 
леми. Както и да е, ще имаме достатъчно хляб над 300 милиона динара и ако ни бяха дадени 
до следващата жетва.

В настоящия момент е много важно как ще

Сърджа Божович

тези пари, ние щяхме да осигурим достатъчни 
количества пшеница за два месеца. Необходи-

-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СК-ДЮ ЗА ПИ- 
РОТСКИ ОКРЪГ

Подкрепа на кандидатурата 

на Милошевич
На 19 юни т. г. в Пирот се състоя заседание на Окръжния отбор 

на югославските комунисти за Пиротски окръг. Председателству- 
вал е димитровградчанинът Видойко Петров, председател на 
Окръжния отобор на Съюза на комунистите-движение за 
Югославия, а в заседанието е участвал и Томица Митов, предсе
дател на Общинския отбор на тази партия в Димитровград и член 
на Окръжния отбор.

Присъстващите членове на Окръжния отбор са посветили най- 
голямо внимание на актуалната политическа ситуация в окръга. Те 
са констатирали, че Общинският отбор на СК-ДЮ в Пирот в мо
мента работи при твърде тежки условия вследствие на това, че след 
ноеврийските локални избори в тази община са дошли на власт 
десните политически сили. От друга страна, работата на ОО на 
СК-ДЮ в Бела паланка е оценена твърде отрицателно заради 
пасивността на тамошното ръководство.

Членовете на Окръжния отбор са подкрепили предложението 
за президент на Съюзна република Югославия да бъде избран 
Слободан Милошевич. Накрая на заседанието е прието решение 
Сузана Манич, секретарка на Общинския отбор на СК-ДЮ в Пирот, 
от името на югославските комунисти от Пиротски окръг да участва 
в работата на политическия семинар и политическата школа, която 
ще се проведе през юли т. г. на Власинското езеро.

От засетите с пшеница 800 000 хектара се очакват 2 700 000 тона зърно

ович.

на
последните дни се
събрания, дават се
съобщения, призиви и предупреждения, но за 
цената на пшеницата никой не обелва дума.
Защитната ^ —и= - ния, -изгоди"ъде т|)ърдс „юбилеи. 
к°м"стенЦИИТк^ло^уГтГсИРДо6ре освадо- 0.щссгаува^===

Б. Д.
От разни страни пристигат предупрежде- 

пшеничен пазар в СР
Делегация на Александровац 

Жупски пребивава в Димитровградто още не е
„еНитс по този въпрос не отричат голямото ^ с ьбска „а„риМер с рошила да нла-
зиачение иа цената'на п1““™а^^'Зса обезпе: ща пшеницата по 1,5 динара за килограм. Мо
не още по-важен е въпросът дали и™ _япитс па това решение не са известни, но се
чени достатъчно пари, за да се изкупя знае ,ю това с нереално висока цена. Някои
пазарни излишъци и да “"“^прос^кой ще информации подсказват, чс и Хърватска се 
баланси на страната, апо*гаа опитва с помощта на висока цена да насочи към
изкупува пшеницата. На терена вс‘е , пшеницата от Срсмско-баранската об-
да се създава сериозна ласт Същевременно това е и начин да се на-
с житото. Допълнителни "сдора ум Р ^чат към Хърватска и значителни количества
дизвиква фактът че вносната пшен ц р от нашата страна. Матрапазите г:~
дава на борсата по 1,45 дипара за килогра ма .. си вършат работата” с помощта
цената на домашната пшеница оттазгод ВИСокитс цени. Добрите познавачи на пше-
рсколта не може да ичния пазар обаче твърдят, че сметката па
нара. В Стопанската камара на СърОшI ос „азите е много лоша, понеже цената па
изтъкнато, че пазарният излишък тази 'годин пшеницата в света "върви надолу”. В Америка 
се преценява на 1,7 милион. ТЬ» оба* жетвата сс очакват високи до
вее още е сметка без кръчмар , защото съ! а подобно е положението и а останалите
ното и републиканското иравителство ; страни, които сс смятат за големи производи-
са обнародвали официалната държавна пше страни 
нична сметка” и преди всичко програмата за тели на пшеница, 
изкупуване на пшеница за баланените нужди на

В рамките на възобновеното сътрудничество между побрати
мените общини Димитровград и Александровац Жупски, на 25 и 26 

Димитровград пребивава почти цялото общинско управ- 
Алексаидровац. През първия ден от посещеннто си об- 

щинарите” от Александровац "работиха” заедно със своите колеги 
от Димитровград на работните им места. По този начин бе напра- 

своеобразна обмяна на опит в работата на общинските органи 
от двете братски общини. Освен това бяха организирани н спортни 
състезания, между другото и футбол на малки врати, чийто резул
тат бе братски - 4:4. За гостите и домакините димитровградският 
самодеен театър "Христо Ботев” представи пиесата "В открито 
море”. На следващия ден бе организирано посещение до Пога- 
иовския манастир и долината на река Ерма.

Имайки предвид, че това е първата такава среща на по-широк 
кръг общински чиновници, беше предложено подобна среща да 
организират м директорите на фирмите от двете братски общини, 
за да може да сс започне по-интензивно стопанско сътрудничество 
между тях.

юни в 
лепне на

вена
вече

А.Т.

о4 ЮЛИ 1997 Г.



ГОРНА ЛЮБАТА: НЕОТДАВНАШНИТЕ ИЗБОРИ В МЕСТ
НАТА ОБЩНОСТ ВСЕ ОЩЕ РАЗЕДИНЯВАТ СЕЛОТО

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

Средствата за материалните потребности на 

училищата са нередовни и недостатъчни
СЕЛСКАТА ВЛАСТ Е 

(НЕ)ЛЕГИТИМНА
350 000 динара, са осигурени само % (XX) динара. 
Подобно е положението и с Гимпазията. 'Гази пра
ктика нродължана и през тази година. От заплану
вайте 100 000 за Гимназията и 300 000 динара за 
Основното училище, от началото па годината до
сега са обезпечени само по десетина хиляди ди
нара.

Недостатъчното и нередовното осигуряване 
на средства за материалните потребности на уче
бно-възпитателните ведомства в общината влияе 
неблагоприятно върху Нормалното им функци
ониране и може да постави под въпрос п нормал
ното провеждане на учебно-възпитателния про
цес. Това между другото изтъкнаха директорите 
на трите учебни институции в Босилеград Гонс 
Глигоров, Тоше Александров и Александър Але
ксандров на проведеното на 27 юни тази година 
заседание на Актива за обществена дейност при 
Общинския отбор на СПС, на което тема на раз
искванията бяха проблемите н състоянието в Дет
ската градина, Основното училище и Гимназията.

Според настоящия Закон, средствата за запла
ти и за основното, и и за средно образование се 
осигуряват пряко от Републиката, докато сред
ствата за материалните им потребности се оси
гуряват от общинските бюджети.

Както подчертаха Г. Глигоров н Т. Алексан
дров, средствата, които осигурява Общинската 
скупщина в Босилеград, са недостатъчни и нере
довни. През 1996 година например, според думи те 
на Александров, за потребностите на Основното 
училище, от заплануваните в общинския бюджет

• Стоичко Андонов, досегашен председател на Скупщината на 
общност: "Новите органи в местната общност са учре

дени легално и но канален ред. Проблеми създават хора, които не 
успиха да влязат в з ях” • Боян Христов, досегашен председател на 
Съвета на местната общност: "Скупщина и Съвет на местна?а 
общност не са избрани, понеже на събранието не е имало кворум 
за работа. Група хора просто са се провъзгласили за селска власт" 

Неотдавнашните избори в местната общност в Горна Любата 
все още са актуални и застрашават още повече да разединят хората 

Докато едни твърдят, че Скупщината и Съвс гьт на мест
ната общност са избрани легално, други считат, че изборите са 
фалшифицирани. 11о-освсдомените казват, че първата група се 
оглавява от Стоичко Андонов, досегашен председател на Скуп
щината на местната общност и отбори и к в Общинската скупщина, 
а втората - от Боян Христов, досегашен председател на Съвета на 
местната общност.

Разногласия га но въпроса датират от 28 март т. г. На този ден в 
селото, което е едно от ло-големитс селища в общината и което 
наброява около 520 гласоподаватели, е свикано събрание на граж
даните с намерение да се изберат нови органи. Дошли хората, но 
тъй като още в началото започнали караници, събранието не било 
проведено.

местната

Това и бе повод Активът да се застъпи за 
изменения към Закона, така че за икономически 
неразвитите общини и средствата за материал
ните потребности на учебните заведения да се 
осигуряват от републиканските институции.

На заседанието бяха изнесени и редица други 
проблеми, които по един или друг начин обре
меняват учебния процес. Преди всичко, все още 
липсва взаимна координация на дейностите им, 
особено когато става дума за взаимно сътрудни
чество в областта па учебно-а ьзиигагелния про
цес, обмяна па опит или пък размяна на кадри,

в селото.

училищни помещения, дори и на училищни пома
гала. Договорено бе всички посочени и други въ
проси, които конкретно ще допринесат за подо
бряване на учебния процес, и занапред да сс раз
решават систематично н последователно. ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС Е: 16 ИЛИ 63-МА ДУШИ?м. я. "Като председтел на Скупщината свиках ново събрание, което 

се проведе на 3 май. Всичко мина по каналния ред. На него лри- 
ездггваха 63-ма души, което показва, че имаше кворум за работа, 
понеже според Статута на местната общност достатъчно е да при
стегнат най-малко 10 на сто от избирателите. В Скупщината и в 
Съвета избрахме хора, които се ползват с доверие сред хората. Сега 
"дигат прах" онези, които не успяха да влезат в тези органи и които 
на всяка цена настояват да създават лробелми в селото”, казва 
Андонов.

"Какъв канален ред, какво мнозинство, когато на събранието е 
имало едвам 16 души! Това е очебийна фалшификация. Ето един 
пример: понеже в Скупщината и Съвета е трябвало да се изберат 
около 25 души, присъстващите са били принудени да "избират” 
хора, които не са присъствали на събранието. Един от тях е моят 
син, когото "назначили” за член в Скупщината. Повечето от хората 
в селото смятат, че Борис Тодоров, шеф на местната канцелария в 
селото, и Владимир Стойнев, координатор на местните общности 
към ОС, не са избрани за председатели на Скупщината, т. е. Съ
вета”, подчертава Христов.

Събитията, които последваха, още повече усложниха обста
новката в селото. Онези, които настояват да докажат, че всичко е 
било валидно и че на събранието са присъствали 63-ма души, съ
браха подписи от хора в селото и "доказаха, че са прави”. И другите 
обаче събраха подписи от хора и "доказаха, че на събранието са 
присъствали само 16 души”. Осведомени хора казват, че някои лица 
са сложили подписа си и на двата списъка!

РАЗГОВОР С БОБАН ПЕТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЛА
ДИТЕ СОЦИАЛИСТИ В ДИМИТРОВГРАД И ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

” Единствено левите сили са 
способни да реформират 

нашето общество”
От 19 до 22 юни т. г. в Брезовица сс проведе петото съвещание 
младите активисти на Социалистическата партия на Сърбия. В 
него взе участие д-р Радмила Милснтисвич, министърка па инфор
мациите в правителството на Сърбия, както н изтъкнатите членове 
на СПС Милорад Вучелич, д-р Славнца Джукич-Дсяиович, Не- 
гован Клянч, проф. д-р Оскар Ковач и проф. д-р Мирко Василсвич.

Между многобройните мла- днте”, която бе приета миналата 
Ди членове на СПС на съвеща- година, на това съвещание мла- 
нието участваха и двама димит- дите членове на Социалистичсс- ца Сърбия? 
ровградчани: Бобан Петров, ката партия на Сърбия изказаха 
председател на Общинския съ- своите становища във връзка с 
вет на младите социалисти в Ди- най-значителните реформи, ко- 
митровград и председател на ито в близко бъдеще трябва да 
Окръжния съвет на МС за Пи- бъдат въведени в нашата обще- 
ротски окръг, както и Драган ствена, икономическа и социал- 
Найденов, подпредседател на на система. Смятам, че единст- 
Обгцинския съвет на МС в Ди- вено левите политически сили са 
митровград. Проведеното съве- способни да реформират нашето 
щание в Брезовица беше повод общество, 
да помолим Бобан Петров да от
говори на няколко въпроса.

* Какви впечатления донесо
хте от съвещанието на младите со
циалисти?

Бобан Петров

- Освен че участвахме в рабо
тата на съвещанието, посетихме 
и градовете Печ и Призрен и из
вестни исторически обекти, как
то например средновековния 
град на цар Душан и Патриар
шията в Печ. Въпреки че ние, 
младите, сме обърнати главно 
към бъдещето, по този начин ис
кахме да покажем, че почитаме

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРИЗНАВА ИЗБОРИТЕ
Разногласията в селото стигнаха дотам, че Христов, не иска да 

предаде на новото ръководство печата, пишещата машина и други 
материали. В разрешаването на спора се намеси и Общинската 
скупщина в Босиелград. която призна изборите. Никола Савов, 
секретар на ОС, нареди на Христов до 27 юни да предаде 

изборите са валидни”. До този срок Христов 
не направи това, понеже "не смее да даде печата на нелегитимно 
ръководство".

Какво още ще се случи, засега не е известно. Едни считат, че 
власт може успешно да действа и без Андонов и Христов, 

които като пенсионери могат да се занимават с някоя по-лека 
работа. Други са на мнение, че борба за власт в селото водят 
общинските организации на СПС и ЮЛ. И двете организации обаче 
не предприеха конкретни мерки за решаването на спора и за 
обединяването на хората в името на доброто на селото.

* Нещо по-конкретно за теми
те, по които разисквахте?

културно-историческото насле
дство на нашата страна. Искам 

- Запознахме се се проектите Да подчертая и това, че провеж- 
на Закона за информирането, дайки съвещанието в Брезови- 
Закона за собственическата Ча> искахме да подчертаем, че 

- Впечатленията ми са твър- трансформация и Закона за мес- Косово е съставна част от Ро
тното самоуправление, а също публика Сърбия, където може 

вещанието единодушно бе при- така и с мерките, които наскоро съвсем нормално да се живее и 
ето заключение, че младите са трябва да бъдат приложени в об- работи - така, както и в другите 
бъдещето на нашата страна и те ластта на здравната защита и со- области на страната: Белград, 
именно трябва да бъдат главни циалната политика. Суботица, Вършац, Зренянин,

* Какво още бихте изтъкнали ДимитРовгРаД— 
от тази среща на младите активис
ти на Социалистическата партия

длъжността, понеже

селската
де положителни, понеже на съ-

в. в.носители на развитието и напре
дъка на страната. Разисквайки 
по програмата ”Акция за мла-

б. д.
НА ФЕСТИВАЛА НА СДРУЖЕНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ 
НА СЪРБИЯ В ДИВЧИБАРЕ

Голямо признание е присъдено 
на радио ” Цариброд”

ОТЗИВ новището на Демократичната партия към национал
ните малцинства и по-специално към българското 
национално малцинство?” Джинджнч тогава твърде 
кратко и категорично заяви, че правата на национал
ните малцинства и запазването на културата и езика 
им са не само политически, но и културен въпрос п 
Демократичната партия ще се старае правата 
цинствата да бъдат разрешени напълно.

След толкова години оттогава Михаил Иванов 
казва, че неговата партия е изготвила програма по 

тт . въпроса за националните права, но сега било илю-
На пресконференция на 19 юни т. г. в Димит- зорно да се говори за това, докато не се създадат 

ровград Михаил Иванов, председател на Общинския оптимални условия за осъщестяване на граждански- 
отбор на Демократичната партия, заяви, че неговата те права. Според господин Михаил Иванов 
партия ще се застъпва първоначално да се решават

Граждански и 

национални права
(” Най-напред да се решат проблемите при осъще
ствяването на гражданските права"," Братство”, 
27 юни 1997)

На осемнадесетия фестивал на обединените радиостанции на 
Сърбия, който бе организиран от Радио "Валево” и обединените 
радиостанции и който се състоя от 24 до 27 юни т. г. на Дивчибаре, 
с единодушно решение на журито в категорията за радиопредава- 

с най-добра тон-реализация първа награда бе присъдена на 
Радио "Цариброд”. Наградата е присъдена за емисията "Моето 
село”, която редактира и води журналистът Петър Виденов, а 
тон-оператор е Деян Тодоров. В мотивацията на журито между 
другото бе изтъкнато, ”че се касае за едночасово радиопредаване, 
чието подготвяне и реализиране изискват огромно знание и кон
центрация”.

На този фестивал радиостанциите от цялата страна се съревно
ваваха със своите най-представителни радиопредавания в шест ка
тегории: дневник, радио-интервю, репортаж, емисия-магазннен 
тип, водене на програма и тон-реализация. Радио "Цариброд" се 
съревновава в категориите раднопредаване-магазинен тип и тон- 
реализация.

Признанието, което получиха колегите ни от Радио "Цари
брод”, е от изключително значение, особено като се има предвид, 
че тази радиостанция за пръв път е участвала на този реномиран 
фестивал, а конкуренцията е била изключително силна.

на мал

кия

национал
ните права не са и граждански. Сега, когато е акту- 

гражданските, а след това националните права. При ален въпросът за обучението в училищата на българ- 
това той подчерта, че "що се отнася до обучението на ски език, е нужно Иванов да обнародва своята про- 
български език в образователно-възпитателните уч- грама. Но изглежда, че господин Иванов не е за- 
реждения на територията на Димитровградска об- познат с програмата на своята партия или по погреш- 
щина, този въпрос изисква по-задълбочен анализ, ка е влязъл в нея.
ПОНЕЖЕ Е ФАКТ, ЧЕ В НАШАТА ОБЩИНА НЕ Да напомним на господин Иванов, че след 1920 
СЪЩЕСТВУВА ИНТЕРЕС ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА година, когато нашите краища са били присъединени 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . към Кралство СХС, Демократичната партия е имала

В началото на 1992 година, в залата на симфо- най-много членове и тогава е имала правилно стано- 
ничния оркестър в Ниш, се състоя събрание, на което вище по националния въпрос, защищавайки населе- 
говориха Джинджнч и Коштуница. Бяха отправени нието от денационализаторската политика на ради- 
много въпроси към двамата лидери на Демократич- калите, 
ната партия. Поставих и аз въпроса: "Какво е ста- Б. Д.Богдан Николов
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ЧАС™°РУДАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРА- ОБУВНАТА ФАБРИКА В СУРДУЛИЦА РАБОТИ БЕЗ ЗАСТОЙ

ОБУВКИ ЗА ИТАЛИЯЗаконът за концесиите ще облекчи 

работата на рудника 99 Мъзгош”
Обувната фабрика в Сурдулица, която като самостоятелно 

предприятие работи в рамките на Холдинг компанията "Коидана” 
от Враня, до голяма степен сподели съдбата на останалите обувни 
заводи в страната. И тя, както и те, е нискоакумулативна и с редица 
други проблеми. За разлика от повечето други предприятия, сур- 
дуличани, чрез качеството на изделията си, успяват да запазят 
мястото на домашния и световните пазари.

"Имайки предвид трудностите в нашия отрасъл, ние се ориен
тирахме към производство на качествени изделия. Почти целокуп
ната ни продукция е предназначена за чуждестранните пазари, глав
но за италианския и една по-малка част за белгийския”, казва Бран- 
ко Рангелов, комерсиалист в сурдулишката обувна фабрика и до
пълва, че специалисти на ”Карменс” от Падуа (Италия) контроли
рат качеството още в процеса на производството.

До средата на юли миналата година сурдулишките обущари 
бяха работници на ”Кощана”. Започнаха разногласия и сурдули- 
чани се отделиха с намерението ”да вземат в свои ръце съдбата си”. 
”Кощана” обаче все още им помага, преди всичко с осигуряването 
на суровина, често и на пазар. Сега във фабриката работят 530 
работника на две смени, които произвеждат на месец над 100 хиляди 
чифта детски, дамски и мъжки обувки и маратонки. Рангелов под
чертава, че производството се извършва с максимални темпове и 
без застой, а в складовете няма залежали стоки.

Сурдулишката обувна фабрика приключи миналата година с 
положителен баланс. Имайки предвид, че от началото на годината 
досега месечните планове ритмично се изпълняват, в колектива 

реализирането на годишния план от около 
1 200 000 чифта обувки. ”Всичко това обаче не означава, че нямаме 
проблеми. Ние наистина много работим, но цената на труда ни е 
ниска. Това показват и заплатите, които възлизат средно едвам над 
400 динара. Положението се усложнява още повече от факта, че 
малко средства остават за акумулация и за възобновяване на ма
шините и съоръженията” казва Рангелов.

В парламента на Република Сърбия неотдавна 
бе приет закон за концесиите. В този Закон детай
лно е регламентирано при какви условия държа
вата може да даде на частни лица от страната и 
чужбина разрешение за организиране на някоя 
стопанска дейност, чието осъществяване 
лямо обществено значение.

Приемането на този Закон е очаквал с голямо 
нетърпение и Николай Стефанов от село Белеш
(Димитровградско), собственик и

Мъзгош (ако се купува на дребно) е 136,5 ди
нара. В случай че го купуват юридически лица, 
предприятието "Мъзгош” е предвидило и специа
лни облекчения чрез синдикалните организации, 
тъй като доставените въглища могат да се платят 
с чекове на три вноски.

Според научната студия на Рударския инсти
тут в Белград, калоричната стойност на един ки
лограм въглища от рудника "Мъзгош” е 8863 ки- 
лоджаула,
проветряване тази стойност може да се увеличи до

е от го-

директор на ру
дарското предприятие Мъзгош” от Димитро
вград. В момента Стефанов е единствен 
страна, който е вложил не малка част от капитала 
си, с цел да ревитализира единствения рудник на 
територията на Димитровградска община - руд
ника "Мъзгош”.

Според думите на Николай Стефанов, 
посетихме тези дни. Законът за концесиите до 

степен ще облекчи работата на неговата 
фирма, която, според валидните 
новления, има юридическо положение на конце
сионно предприятие. Според информациите, 
които получихме от директора Стефанов, в моме
нта не съществуват никакви юридически препят
ствия, които биха попречили на предприятието 
"Мъзгош” да започне да работи ”с пълна пара".

Що се отнася до деловите планове на тази фи
рма за 1997 година, спокойно може да се каже, че 

твърде обнадеждаващи. През настоящата 
година рудникът "Мъзгош" би трябвало да доста
ви на купувачите от цялата страна над 100 хиляди 
тона въглища. Стефанов счита, че с течението на 
времето и с разработването на програма за плас
мента във фирмата ще могат да започнат работа 
общо 72-ма работника - колкото е предвидено

докато след петнадесетдневно

в нашата

когото

голяма
законни поста-

никой не се съмнаява в

Рудник "Мъзгош"
19 875 килоджаула. Институтът "Зорка” от 
Шабаце изработил научен анализ, който доказва, 
че мъзгошкият лигнит може спокойно да се упо
требява като отоплителен материал в домакин
ствата, понеже влиянието му върху жизнената 
среда е в допустимите норми. Разбира се, същата 
констатация се отнася и за употребата на лигнита 
в предприятията.

В момента многобройни купувачи дължат па
ри на фирма ”Мъзгош”. Общата сума на дъ
лговете към ”Мъзгош” е 1 500 000 динара. Дирек
торът Стефанов обаче не иска особено да 
"изтъква” този проблем, тъй като се надява, че 
все пак купувачите ще се издължат на фирмата.

Б. д.

те са
в.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" ПРОДЪЛЖАВА ТЕЖКАТА 
ОБСТАНОВКА

според правилника за систематизацията на тру
довите места.

Според експертните изследвания залежите на 
лигнитни въглища в рудника "Мъзгош” възлизат 
на около 270 милиона тона. Това значи, че този 
рудник може да се експлоатира най-малко още 80 
години.

Цената на един тон лигнит от рудника

Исканията на работниците
са удовлетворени частично

Преди двадесетина дни работниците от дървообработващото пред
приятие ’ГБор” в Босилеград организираха общо събрание, на 
което поискаха да им се дадат заплатите от февруари насам и да се 
извършат кадрови промени. Те гласуваха и недоверие на няколко 
души, за които считаха, че са виновни за положението в пред
приятието

Оттогава насам обстановката в предприятието, в което работят 
83-ма души, не се е променила много, а исканията на работниците са 
изпълнени само частично. Продадени са 3000 м~ паркет, който досега е 
бил в скадовете, и парите от него са разпределни за заплати за февруари 
и март, както и по 300 динара субсидия за годишна почивка. Недовол
ството на работниците обаче не стихна, понеже средната заплата не 
надвишава 380 динара.

"Малко е, но няма откъде повече”. - казва Иван Христов, директор 
на ”Бор”. - Някои работници дори и толкова не заслужават, понеже 
повече мислят как да стачкуват, отколкото как да работят повече. 
Поради влошената трудова дисциплина месечното производство се осъ
ществява със 70 до 80 на сто. Положението е трудно, а и няма особени 
перспективи за подобряването му”, изтъкна той и предупреди, че е 
възможно то да стане още по-тежко по време на годишните почивки, 
когато производството ще спадне двойно .

По въпроса, че работниците гласуваха недоверие, той казва: Съб
ранието на работниците, което бе проведено, не притежава пъ
лномощия за назначаване и за сменяне на директора. И преди съм 
заявявал и сега ще кажа, че недоверие може да ми гласува само този, 
който ме е назначил - работническият съвет. Не е точно, както и вие 
написахте в "Братство , че в предприятието няма такъв орган. Имаме 
такъв съвет, но в него трябва да се изберат още двама души, а друг е 
въпросът защо съветът бездейства. Истина е, че имаме Скупщина, но 
тя все още не е избрала управителен съвет. Докато не се учреди 
управителен съвет, работническият съвет е официален орган. А той не 
иска мито да си подада оставка, нито пък ми е гласувал недоверие. 
Следователно, аз все още съм директор!” - каза накрая Христов.

БОСИЛЕГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ ИМА РАБОТА И ПРИЕМА РАБОТНИЦИ

Кобос” работи на две смени
• Понасто5Йцем заплануваното дневно производство тук възлиза на 600 ризи, а след време трябва да 

1000 бройки • Средната заплата възлиза на 300 динара 
ята за конфекционери, които 
финансира Републиканската бо
рса по труда, така че в момента 
броят на работииците в "Кобос” 
е 370 души. С това се създадоха 
условия за въвеждане на още 
една смяна, която работи вече 
един месец.

Васил Таке в подчерта, че с 
въвеждането на втора смяна мо
щностите на фирмата не се изче
рпват. Във връзка 
шини и други видове съоръ
жения и според плана за разви
тие, крайната цел на фирмата е 
въвеждането и на трета смяна, с 
още 120 нови работници. Една 
част ще бъдат взети о г "Чорапа- 
рата”, а друга част - от Борсата

се повиши на
по труда.

Сега в "Кобос” се работи за 
купувачи от Германия, а запла
нуваното дневно производство е 
600 ризи, което след време тря
бва да се повиши на 1000. Засега 
заплануваното дневно производ
ство се реализира с 90 на сто, а 
средната месечна заплата въ
злиза на 300 динара. Този ритъм 
на производствения процес ще 
продължи до изпълняването на 
договорената с чуждестранни 
партньор сдел ка (до 20 окто м ври 
тази година), с реални изгледи 
договорът да бъде продължен с 
нови поръчки, а може би и с нови 
условия.

Фабриката за конфекция 
"Кобос в Босилеград продъ
лжава успешно да работи и ри
тмично да изпълнява плановете 
си. Тримесечният период на ра
бота в рамките на ЮМКО” се 
оказа
чливо решение. Работа е 
урена за по-дълъг период от 
време. Няма проблеми и с плас
мента на произведените тук

целесъобразно и сполу- 
осиг-

с новите ма-изделия.
"За да може една производ

ствена фирма успешно да работи 
, основно и необходимо условие 
е да има работа за по-дълъг пе
риод от време и осигурен плас
мент на изделията, а тъкмо това 

"Юмко”. На нас ни
в. в.м. я.

ни осигурява 
остава да организираме произ
водствения процес, да спазваме 
сроковете и да задоволим изи
скванията за качеството на изде- 

Защото, ако само някой

СПОРЕД ДАННИ ОТ ТРУДОВАТА БОРСА В ДИМИТРОВГРАД

Най-многобройни са безработните със средно образование
пръв поглед има представители от всички специалности, все пак 
липсват тъкмо онези профили, конто се търсят. А това са нконо- 
мисти, селскостопански инженери, фармацевти, професори по 
английски език и с музикално образование.

Що се отнася до конкуренте, те най-често се обявяват от частни 
собственици на магазини, конто, според новите законни разпо
редби, са длъжни да имат само легални работници. Обяви за ва- 
каитни места за временна работа през летния сезон дава и земедел
ската кооперация "Сточар”, но тук става дума най-често за неква
лифицирани работници. Трудовата борса в Димитровград доста 
отдавна е оборудвана с компютърна техника, което, освен че зна
чително улеснява работата, осигурява постоянни данни за всяка 
фирма, особено за частните, така че злоупотреби с работна ръка 
при частните бизнесмени и търговци почти са невъзможни.

За настаняване на работа в по-големи мащаби в момента едва 
ли може да се говори, тъй като стопанството в общината е в истин
ска криза.

лията.
от тези компоненти изостане, 
неизбежно следва прекъсване на 
деловите отношения, а в услови
ята на пазарната икономика 
ва може да има катарстрофални 
последици за нас - подчерта Ва
сил Такев, директор на ’ Кобос .

С помощта на "Юмко тук са 
нови и съв-

В списъците на безработните а Трудовата борса в Димитровград, до 
30 „ай вкшоТително са вписани 1283 лица от всички специалности, като

”а"°д‘"Р“ “ ™
техният брой да се увеличи значително. Това е редовна за всяка година 
птктика тъй като голяма част от средношколците, след като завърш- 
пл-т^чмлише се явяват на "бюрото”. Броят на безработните с години се 
"върти ”окол'о 1000-1300. Само преди десетина години той е бил |1ам°ле" 
НЗ 680 но това е било по инициатива на служителите в борсата, които 
са „почистилисписъците и са "изтрили" от тях всички, които поради 
пазлични причини, а най-често поради възрастта си, не са имали никакви 
шансове да си намерят работа. Сигурно е възможно и днес да се направи 

П И списъкът на безработните да се актуализира.
НеЩОт всичките безработни почти половината (633) са жени. Неквали
фицирани са 427, полуквалифицирани има само 53, а квалифицирани - 
713 Със средно образование (независимо от специалността) са най-
213. Сьс сред Р ^ бе ботните б6 лица са с полувисше обра- 

4 - най-малко - 43. Макар че на

то-

доставени десетина 
ремеини машини, а досега, както 
подчерта Такев, редовно - 
врме се осигуряват и всички 
дове резервни части. В произво
дствения процес са ангажирани и 
стотина нови работници, като 60 
работници са взети от "Чорала- 
ра”, която също така работи в 
рамките на "Юмко”, и 40 души, 
за върша ващи преквалификаци-

и на-
ви-

А. Т.зование, докато с виеше образование са
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ"РАПОРТ" ОТ ЗВОНСКА БАНЯ

За юли - още малко свободни места ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР 

И МАЙСТОРршце за "малки спортове” и два 
басейна: иолуолимпийскии ба
сейн па открито п басейна в са
мия хотел. И двата басейна се 
пълнят с топла минерална вода 
от главния извор с мощност 91 
литра в секунда и температура 
на водата 28 градуса. Край го
лемия външен басейн се намира 
и малък басейн за деца.

За старите "римски басей
ни", които са предназначени за 
лечение, този път ще подчер та
ем само едни факт: тс са на 
седем-осем крачки от хотела. За 
минералните свойства на водата 
в Звонска баня красноречиво го-

За всички, конто искат да 
прекарат почивката си или поне 
една част от нея в Звонска баня, 
най-напред съобщаваме някол
ко основни информации. За ме
сец юли има още малко свобод
ни места, а цената на пансиона в 
стая с две легла е 95 динара за 
едно лице. Цените на пансиони
те за месец август ще бъдат обя
вени след двадесетина дни, но 
още сега е известно, че те ще 
бъдат по-високи от юлските. За 
това лято не се предвижда така 
нареченото "отложено плаща
не '. Освен другите предимства, 
гостите могат да ползват н иг-

вори една легенда от времето на 
римляните. Едип ден тук бил 
докарай римски консул, който 
бил почти неподвижен, защото 
боледувал от "неизлечима” бо
лест на костите. Петнадесет дни 
по-късно го посетила хубавата 
му жена и когато го видяла бо
дър като момче, прокълняла ба
нята, понеже междувременно се 
била влюбила в един варварин. 
Консулът се върнал в Рим на
пълно здрав и отново се оженил. 
Оттогава започнал да проявява 
много ио-голямо разбиране към 
варвари те, защото на тяхна земя 
намерил цяр за болестта си.

Опия, които за пз.рви път 
о тиват в Звонска баня,трябва да 
зная т, че тя се намира на 92 км от 
11 пмI и до нея може да се стигне 
от две посоки. Едната минава 
през Пирот и продължава по ху
бавия път през вълшебния ка
ньон на река Ерма, Преди да вле
зе в този каньон, посетителят 
има вз.зможпост да се отбие в 
Погаповския манастир, за който 
основателно се казва, че е бисер 
на средновековното изкуство. 
Втората посока към Звонска 
баня минава през Бела паланка 
н Бабушница. Тук пътят е по- 
лош, а единственото му предим
ство е по-малката интензивност 
на движението. Край този път не 
съществуват значителни кул
турно-исторически паметници.

Каменко М. Маркович

- За моя род по женска линия може да се напише дебела 
книга. Дядо ми по майка Дине Караджин и баба ми Сгоимеика 
от Райчиловци имали седем дъщери: Летрия, Риете на, Юла, 
Стоя. Софка, Виторка и Йордена. Всевишният не им подарил 
пито един син. Седемте дъщери родили и отгледали IН момчета 
и 19 момичета! Цяло едно село! Аз съм най-малкото, осмозо 
дете на най-старата им дъщери Ристсиа и Арсенко Младенов. 
Кой може да каже, че Дине и Сгоимеика не са били щастливи 
при едно такова богатство с челяд. А какво правят днешните 
съпрузи: едно-две деца и "край на програмата’ за наталитета...

С тези свои размисли започна разказа за своя живот зем
лякът ни Симеон Младенов от босилсградското село Цър- 
нощица, пенсиониран просветен работник и директор в Ниш.

- Първият ми учител през 1.940/41 година беше Псровичот 
Сърбия, а после, когато бяхме под "българско”, ме е учила г-жа 
Роканова от Кюстендил... През есента на 1944 година нашето 
семейство, как/о и стотици други от Босилеградско, се пресели 
в Северна България, в село Бистра край Търговище. Станахме 
ратаи при един богат селянин. Аз учех в първи прогимназиален 
клас и пазех конете на чорбаджията. Едва изкарвахме пре
храната си за една година. Не
мотията и гладът ни при
нудиха да се върнем в родното 
село и се наложи семейството 
ни да се раздели: двамата по- 
възрастни братя и една от сес
трите ми останаха завинаги и 
България, а останалите 6 ду
ши се върнахме в Църнощица 
- по-бодни, отколкото бяхме 
преди преселването.

Продължих да уча в Долна 
Любата. В VI клас трябваше 
да изминавам по 8-10 км дне
вно, а в VII бях малко и на квар
тира. Бях добър ученик, бедно 
облечен и почти бос. През 
пролетта получих от Черве
ния кръст едни вехти амери
кански обуща, с дебели под
метки, но едната обувка беше 
седин номер по-голяма от дру
гата. Но това няма значение

Хотел "Мир" в Звонска баня

ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР В КРАГУЕВАЦ гуевац и принадлежат към така наречената "кра- 
гуевска селекция”. Семинарът е показал, че по
настоящем агрономите са заинтересовани пре
димно да се направи селекция на такива сортове 
пшеница, които би трябвало да бъдат възможно 
по-ниски, заради по-голямата устойчивост на тези 
видове. Агрономът Душан Кърстич поддържа 
становището, че сортовете на пшеницата, които 
вече дълго време се сеят на територията на 
Димитровградска община (става дума за сор
товете ГК -56 и "Сърбнянка"), досега са проявили 
задоволителна устойчивост. Също така тези сор
тове са се утвърдили със своите качества и прис- 
пособеност към условията в нашите нископланпн- 
ски райони.

” ДНИ НА ПОЛЕТО” Симеон Младенов

В град Крагуевац неотдавна се проведе ек
спертен семинар с название "Дни на полето", на 
който участваха най-именитите югославски агро
номи. На семинара взеха участие и агроспециал- 
истите от Димитровград г-н Душан Кърстич и г-н 
Саша Стоянов, и двамата работещи в земедел
ската кооперация "Сточар". Според думите на г-н 
Кърстич, по време на семинара агрономите са се 
запознали с най-новите сортове пшеница, овес, 
ечемик и тритнкала, които са произведени в Кра-

нали се спасих от свинските
цървули и дървените налъми! - споделя Младенов.

След гимназията в Босилеград нашият земляк с големи 
усилия и работа завършва Пол) виеше педагогическо училище 
в Ниш, специалност биология и химия, и започва да работи - 10 
години в селата около Ниш и 15 години в самия град. Създава 
семейство, купува апартамент и задочно завършва Философ
ския факултет, специалност педагогика. Като професор и педа
гог е назначен за директор на детските градини в Ниш, обеди
нени в организацията "Пчелица”, която се е считала за едно от 
най-успешните такива заведения в Сърбия.

Един случай от неговото директорстване красноречиво го
вори за предприемчивостта на нашия земляк. В една от дет
ските градини са наложило да бъде преградена една от стаите, 
за да се получат по-удобни за работа помещения. Парите не 
стигали да се плати на майстори. Директорът Младенов и още 
двама-трима учители запретнали ръкави, взели строителния 
алат и почнали да зидат преградата. "Главен майстор” бил 
директорът Младенов. Неочаквано в "Пчелица" пристигнали 
журналисти от сп. 'Жена" от Белград и, разбира се, потърсили 
директора. Посочили им мястото, където в този момент ”ди- 
ректорствал Младенов. Журналистите се смутили, когато 
един "зидар" им се представил като директор на детската град
ина и започнал да им сс извинява, че са го заварили в такова 
положение. 1 ова било добре дошло за белградските дами и те 
написали интересен репортаж с няколко цветни снимки за 
предприемчивия директор - зидар Симеон Младенов и неговия 
примерен трудов колектив.

Понастоящем Симеон не се отделя от своята ботаника: 
отглежда различни сортове плодове и зеленчуци. Занимава се 
и с дърводелство, като изработва столчета, пейки, дръжки за 
тесли и брадви. Ако не е в работилницата, той е в градината или 
в града, за да помогне с каквото може на някой земляк или

Б.Д.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЦЪРНОЩИЦА

Заплануваните 
дейности са 
реализирани 
80 процента

шка махала. Всъщност това е път, който, с изклю
чение на Голема река и Чурчийска махала, свръзва 
всички други махали в селото. И решението ни се 
оказа целесъобразно. Приключихме разчистването, 
на места и разширяването на пътя. Покрихме, окова
хме и измазахме сградата. Наред е дограмата и част 
от инвентара. Във връзка с ремонта на селския път. 
успяхме да прочистим и няколко второстепенни ма
хленски пътища" - подчерта председателят на Съ
вета на местната общност Владимир Владимиров.

Според думите на Владимиров, три-четири ме
сеца, когато всъщност се прибира реколтата, кому
нално-битовата дейност ще спре. Обаче, след приби
рането на реколтата, в повечето долини ще бъдат 
поставени пропускателни тръби, чрез което ще се 
подобри състоянието на пътя. Освен това, ще 
продължи и уреждането на трите гробища и 
довършването на сградите при тях. А с това ще реал
изират изцяло и заплануваната за тази година дей
ност.

с над
Когато се извърши навременна и добра подго- 

за някоя дейност, резултатите не изостават. 
Местната общност в село Църнощица, Босилеград- 
ска община, е красноречив пример в това отношение: 
заплануваните тазгодишни комунално-битови дейно
сти вече са реализирани с над 80 процента.

"Преди да изготвим тазгодишната програма за 
комуналната дейност, няколко пъти "умувахме” коя 
от дейностите ни да има приоритет и решихме да 
заплануваме дейности, които и можем да реализи
раме. А това бяха: доизграждане на сградата при 
гробищата в Голема река и уреждането на пътя от 
Голема река през Петковска, Караджинова и Зано-

товка

м. я.

приятел.
ГОРНО тлъмино

Престана да трака и 

последната воденица

Стоян СТАНКОВ

ваха в градовете, а в селото оставаха само изнемо- д одг»ш 1М 
щели старци. Старите воденичари умираха, а след тях В ЗИ1Л1ЦИ 
млъкваха и техните воденици, понеже нямаше кой да И РАКИТА 
ги поддържа. Така една след друга се затвориха вси
чките воденици, освен воденицата на дядо Стое от
махала Баратарци. Той е син на прочутия горнотлъ- Преди 30 години хлебарството беше развита дейност в Звонци 

®0Деничар Милан Златков, който навремето и Ракита. В Ракита имаше две хлебарници, които хранеха над 1000 
изнрмп1мяп м г,Д°ДеНИЦИ ^ЯД0 Стое’ макаР и вече работници в мина "Ерма". Не един път Живоин Николич-Бърка,
на во„м^ съселянРиЯЛно тоГнГбеше Гена рабо™ ™ 'ЮСеЩгаПаШе М"НаТа'За“е на «РУ™Р“те с" в БелгРад а0 
защото и в няколко съседни села нямаше воденици и ияк°лко хляба от тукашните хлебарници. В Звонци имаше три 
всички докарваха житото си при него. Той ги успок- *лебаРници’ а днес кооперация Ерма има съвременна хле-
ояваше стопли думи и благородна усмивка и им свъ- °?РН'!!1а’ но не ,1еме само хляб- Затова пчеларската кооперация 
ршаваше работата. Затова всички го уважаваха и Мая сключи спогодба с Лазар Здравков от Полска Ръжана до 
обичаха. Пирот, който е преселник от с. Берин извор. Пестелив и работлив

...Сега обаче и неговата воденица вече не трака. човек»той е направил модерна хлебарница и всяка сутрин докарва 
Потънала е в дълбока тишина, сякаш е заспала, а хляб в Звонци и Ракита, където продава обикновено над 1000 хляба, 
около нея е израснала висока трева и бурен. Дядо Засега старите, изномощели пенсионери в Звонци и Ракита са под- 
Стое, последният воденичар в селото, внезапно по- сигурени с хляб. От Лазината хлебарница се снабдяват с хляб и 
чина преди два месеца. туристите в Звонска баня.

Хляб от Пирот
Допреди десетина-петнадесет години в село Го

рно Тлъмино имаше над 30 воденици и всичките бяха 
препълнени с жито. Трудолюбивите воденичари гри
жливо мелеха брашно за съселяните си, а опитните 
домакини месеха ръжен хляб, който, макар и черен, 
беше много по-вкусен от днешния бял хляб.

Добре си спомням: когато сутрин отивах на 
училище, водениците край реката весело тракаха, а 
наоколо се разнасяше типичната миризма на току-що 
смляното брашно. Колко хубаво беше тогава да над
никнеш в някоя воденица, да послушаш мощния шум 
на водата във воденичната бука и да погледнеш без
спирната работа на воденичните камъни.

За съжаление, по-късно всичко 
Започна миграция на населението, младите се изсел-

се промени.
й. МЗайко Станойков
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НИКОЛИНА МИШЕВА 

- НАРОДНА УЧИТЕЛКА
БОСИЛЕГРАД В Гимназията в Босилеград, през първия 

записвателен срок кандидатстваха 61 ученика. 
Успешно положиха приемния изпит 55 ученика. 
За разлика от други години, сега по-голяма част от 
ученици издържаха приемния изпит по матема
тика (-58), а по-малко - по сръбски (-56).

Според заплануваната норма, в Босилеград- 
ската гимназия има още 35 свободни места. Тук се 
надяват, че през втория записвателен срок те ще 
бъдат попълнени.

И успехът, и 
дисциплината са на 

по-високо ниво
Заварих я в градината. Вед

нага след като се влезе през же
лязната портичка, се виждат 
много саксии и лехи с цветя. Ни
колина има много красиви наше
нски цветя: лалета, иглика, диви 
незабравки, японска роза, роз
марин. В момента вързваше 
пините, които заобикалят бесед
ката под още неразчистената ло-

училище в града, а след това, 
след някои неприятности, за кои
то не иска да разказва, но които 
са характерни за комплицирана
та политика на балканските В Гимназията и Основното училище в Босиле

град плановете и програмите за учебната 1996/97 го
дина са реализирани, а успехът е по-добър от минало
годишния - особено когато става дума за успеха в 
Гимназията. Реализирани са и останалите учебно- 
възпитателни дейности, а добри резултати са отче
тени преди всичко на училищните, общинските, ок
ръжните и републиканските състезания. И в едното, 
и в другото училище активно са работили учени
ческите секции и групи. По отношение на миналата 
учебна година значително е подобрена и дисципли
ната на учениците, което се потвърждава от факта, 
че и в двете училища броят на учениците с намалено 
поведение е сравнително малък.

В ГИМНАЗИЯТА НЯМА ПОВТАРЯЩИ КЛАСА 
УЧЕНИЦИ

От общо 248 ученика в Гимназията нито един 
ученик не повтаря класа. 203 ученика минават в след
ващия клас, а 45 ученика са останали на поправителен 
изпит с по една или две слаби оценки. 75 ученици са с 
отличен успех, 56 - с много добър, 68 - с добър и само 
4 със задоволителен успех, а от тези, конто са ос
танали на поправителен изпит, 23 са с по една и 22 - с 
две слаби бележки.

Най-добър успех са показали учениците от първи 
клас, където 87,3 на сто са без слаби оценки, а най- 
нисък е успехът на учениците от трети клас - с 73,2 на 
сто ученика без слаби оценки.

В Гимназията с особено удовлетворение изтък
ват тазгодишните добри резултати на учениците в 
общинските, окръжните и републиканските състе-

не-
разумни народи, е станала учи
телка на свой клас, който води 
четири години и предава в проги
мназия. Така е учила много, мно
го поколения. Знае се, но трябва 
отново

зания, в които са участвали над двадесет ученика. На 
ученичката Гордана Владимирова, която се класира 
между първите десет на републиканското състезание 
по руски език, е присъдена специална грамота, а уче
ниците Горан Василев, Мая Василева и Марина Спа
сова, като пълни отличници от първи до четвърти 
клас, получиха дипломата ”Вук Караджич”.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 11 УЧЕНИКА 
ПОВТАРЯТ

За разлика от Гимназията, в Основното училище 
в Босилеград 11 ученика повтарят класа - четирма в 
долните класове и седем в горните. Въпреки това, в 
училището казват, че успехът е по-добър в сранение 
с миналата година. От общо 941 ученици, успешно са 
завършили 893, 37 са на поправителен изпит, а 11 
повтарят. От успешно завършилите ученици 337 са с 
отличен успех, 258 - с много добър, 220 - с добър и 76 
- със задоволителен. И тази учебна година успехът на 
учениците от началните класове е по-добър от успеха 
в горните класове.

И в Основното училище са удовлетворени от пос
тиженията на учениците в извънучилищните дейно
сти, особено от резултатите, постигнати на отдел
ните състезания. Двама ученика стигнаха до републи
канско състезание, а над петдесет са участвували на 
окръжни състезания. Шест ученика са отличени с 
"Букова грамота”, а двадесетина - с други грамоти.

м. я.

къ-

за. да се подчертае и 
повтори това, че е била ИСТИН- 
СКА НАРОДНА УЧИТЕЛКА 
по държание, знание; авторитет. 
Учениците й и техните родители 
винаги са я слушали и уважава
ли. Разбира се, че с имала и 
проблеми - нали сме, както каза 
един новинар, "балканските кле
тници”! Но тя не съжалява за 
нищо, Само съжалява, че прек
расният й съпруг Любчо почина 
ненадейно, лекуван безотговор
но от некадърни доктори.

Вече се бяхме виждали 
знаеше, че ще я питам за нейните 

" учителски години, но преди това 
и аз споделих с нея, че познавам 
родителите й, братята и сестри
те й. Майка и се казваше Роза, а 
баща й беше Иван Търтин, едър 
червендалест мъж, препасан с 
широк ремък, края на който ви
наги висеше. А 
мираше на изток от Горната шк
ола. Николина допълва, че 
майка й Роза е била дълголет- 
ница, коренячка царибродчанка 
от семейството на ковача Марко 
Любенов. Като майка на две дъ
щери и двама синове и стопанка 
на земеделска къща, Роза е била 
и истинска майсторка за тъкане
то на "пребири". Викали са я да 
ги "наснове"

и тя

къщата им се на

не само в комши- 
лъка, но и в околните села. По
сле Николина ми показа една въ
зглавничка. Тя е от тъмновине- 
но кадифе, а е работена с дребна 
сребърна и бяла маниста. Това е 
уникална възглавничка и Ник
олина сигурно ще я подари на 
Етнографския музей, ако такъв 
се открие в Цариброд. Тетка 
Роза е посещавала стопанско 
училище в Цариброд около 1910 
година и оттам са й останали 
тези знания. Николина казва

ДИМИТРОВГРАД са петокласниците (3,97), следват второкласниците с 
3,91 и т. н. От първи до четвърти клас средната оцен
ка е 3,82, а от пети до осми клас - 3,71. Средният успех 
в училището е 3,76 (много добър), а това е малко 
по-добра оценка от миналата година. Най-добра па
ралелка е 11/2 със среден успех 4,12 (класен ръко
водител Спаджана Димитрова). Най-слаби са уче
ниците от УШ/2, чийто среден успех е 3,40. Най-много 
повтарят в седми клас-девет, а без "повтарачи” са I, 
III, IV, V и VIII клас. На поправителен изпит по 
математика и физика са останали най-много ученици 
- 17; по сръбски език - 6 и един ученик по история.

Всяка година се определя отличник на випуска. 
Тази година това е Ненад Маноилов от УШ/З клас. 
Десет ученици от училището получават дипломи 
”Вук Караджич”, а 17 - специални дипломи за постиг
нати резултати в обучението в училището. За пръв 
път всички отлични ученици са наградени с книги и 
похвали. Впечатляващ е фактът, че 96% от учени
ците са с примерно поведение (1019), 12 - 
добро, 1 е с добро, а 7 - с незадоволително. Без от- 

ученици. Общият брой на отсъствията 
за тази година е 22 501, от които 248 ученика имат 1711

Малко по-добър успех 
от миналата година

Такива са резултатите, потвърдени от статисти
ката и официално приетите заключения на учител
ския съвет, който в края на учебната година обсъди 
не само успеха, но и осъществяването на програмата 
за изминалата учебна година. Тъй като основното 
училище (и гимназията) не се включиха в стачката на 
просветните работници, задачите в споменатата про
грама са изпълнени успешно.

А що се отнася до успеха, статистическите данни 
показват, че през учебната 1996/97 година в централ
ното училище и в подведомствените училища в Же- 
люша, Смиловци, Лукавица и Градинье е имало общо 
1045 ученика, разпределени в 47 паралелки, от които 
две са специализирани. От 1030 ученици - редовно 
обучение (15 са в двете специални паралелки), 986 
или 95,73% са показали добър успех, 43 са със слаби 
бележки, от които 31 на поправителен, 12 повтарят и 
един ученик поради болест е без оценки. С отличен 
успех са 410 или 40 на сто, с много добър успех са 280, 
с добър - 225, а с двойка завършават класа 61 ученика. 
Съгласно разпорежданията, 10 ученика с една и две 
слаби минават в следващия клас. По традиция най- 
добър успех в края на учебната година имат първола
ците. Те са най-добри (средна оценка 4,12), след тях

Николина Мишева
още, че пази старата ръчна шев
на машина -прочутия "Сннгер". 
И нея може да подари на музея.

През целия свой трудов жи
вот Николина Мишева е била 
учителка.. Тя и нейният съпруг 
Любормир Мишев (1920-1993), 
също дългогодишен просветен 
работник, са дали най-много ма
териали и снимки, когато се пи- 
шела историята на цариброд- 
ската гимназия.

Николина Мишева е учила в 
Камъка при учителя Раде Стан- 
кович. После е учила в Граждан
ската школа и винаги е била от
личничка. След това е била уче
ничка в българската гимназия. 
Веднага през 1946 година е била 
"мобилизирана” за учителка по 
селата ни. Е, имала желание да 
следва, имала е 
роднини в София, които даже я 

Икономическия фа-

Николина, хайде пак да се 
върнем към времето, когато бя- 

и! Спомняшхме заедно учителк 
ли си, че след 1955 година отно
шенията с България и Русия из
веднъж се подобриха. И как се
радвахме ние двете, а пък с нас и 
Гьоро Шукарев, когато ни поз
волиха да направим художестве-

с много

съствия са 214на програма.
Аз подготвих стихотворение 

на руски език, Гьоро Шукаров - 
руски маршове, а ти подготви 
изключително успешна пиеса.

- Да, - казва Николина. - Пи
есата се казваше "ПОДАРЪК 
Б-5”. Поучителна история за ед
но семейство: децата се уговарят 
да изненадат родителите си и по 
всички предмети в училище да 
получат петици. Децата - щасли- 

- доволни. Но

неизвинени отсъствия.
Що се отнася до специализираните паралелки, 

всичките 15 ученика са минали в следващи 
го добър успех и примерно поведение. Четирима от 
тях са отличници, шест - много добри и 5 са с добър 
успех.

я клас мно-

А. Т.

Завърши първият срок за записване 
клас в средните училища, естествено, 
пята в Димитровград. По правило при първия 
срок винаги се записват по-малко кандидати, тъй 
като много от тях се опитват да се запишат в други 
средни училища във вътрешността. Подобно е и 
сега, обаче може да се каже, че броят на кандида
тите през първия срок е значително по-малък от 
миналата година. Докато миналата година в този 
срок имаше над 40 издържали приемния изпит, 
сега от кандидатствалите 34 ученици, изпита са 
издържали само 28, шест не са успели да положат 

по математика, от тях един и по сръбски

първи 
и в гнмназ-Успехът е на 

миналогодишното
и заможни ви, родителите 

имаше и недоволни. Защото пи
есата беше подготвена и пред
ставена на български език.

Николина Мишева има прек
расни деца. Едното от тях гледа- 

летък на българския

записали в
култет, но започнала да даска- 
лува веднаж и завинаги, пък поч
ти винаги била и със съпруга си. 
Заредили се селата Градинье, 
Височки Одоровци, Власи, Мъз- 
гош и

равнище
В края ма учебната 1996/97 година средният успех 

в Димитровградската гимназия е на минало
годишното равнище - много добър 3,75.

В Димитровградската гимназия през миналата 
учебна година е имало 259 ученици, разпределени 
II паралелки. От тях 228 са завършили без слаби 
оценки, което, изразено в проценти, е 88,03%. На 
поправителен са останали 21 ученика, от които седем 
от четвърти клас и те вече са положили поправител
ните изпити. Повтарят девет ученика. Най-добри са 
учениците от 1/2 клас, които имат средна оценка 4,22. 
След тях са тези от 1/1 със средна оценка 4,20, а на 
трето място са учениците от IV/! със средна бележка 
4,05. Най-слаби са тези от \\П2 клас, чиито среден 
успех е 3,13 и те единствени имат,добър успех. Всички 

над 3,50, което се счита за много добър

ме всеки 
ТВ-журнал - Миряна Хамидо- 
вич, а синът работи п областта 
на радиотехникатаи носи 
на бащата на Николина - Иван. 
А има и чудесни внучета.

Лилия Нейкова

Радейна. Може много да 
каже за това как се работи с по 
над 50 деца от различна възраст.

Дълго време (осем години) 
Николина Мишева преподава
ше български език в основното

I!името

изпита
език.

поправителен, а двама повтарят. Във втори клас са 
били записани 62, от които 20 са с отличен успех, 17 с 
много добър и 20 с добър. На поправителен са двама, 
а трима догодина пак ще са във втори клас. В трети 

от 53 записани, отличници са 17, с много добър 
успех са 19, а с добър - 13. На поправителен са 4, 
повтарят двама. При матурантите са записани били 
70, от които 28 са отличници, 13 са много добри, 17 
добри и трима - с двойка. На поправителен са седем и 
те вече са положили, а двама повтарят класа. Общо в 
гимназията в Димитровград има 97 отличници, 69 
ученика са с много добър успех, 59 - с добър и трима 
завършават четвърти клас с двойка.

Когато става дума за отсъствията, за тази година 
техният брой е 13 148, или по 50 на всеки ученик. 
Най-малко отсъствия има в първи клас, по 39 на един 
ученик, а най-много в трети - по 56 отсъствия на 
ученик.

звонци
В VIII КЛАС НЯМА 

ПОВТАРЯЩИ
клас

останали са
успех.

тази година е МиланПървенец на училището 
Тодорович от 111/2 клас, който получава като награда 
златно перце. От четвърти клас са наградени девет 
ученика, от които пет с грамота Вук Караджич и 
четири с дипломи за успех в изучаване на езиците 
(една за сръбски и три за френски и английски). За 
изключително ангажиране в областта на спорта, 
фолклора и информатиката са дадени четири отдел
ни и четири групови дипломи.

1Цо се отнася до успеха в отделните класове, по
ложението е следно: от 64 ученика в първи клас 32 са 
отличници, 20 са много добри, 9 са добри. Един е на

През учебната 1996/97 година в авонското основно

°СНрапва°фактьт всичките*! 1 ученика ,це продължат обра-
тованието^еи. Едни еа изразили желание да се запишат а ик- 
ономическото училище в Пирот, а друг 
лище в Бабушница.

п 'текстилното учи-

й. М.
А. Т.

о4 ЮЛИ 1997 г



ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОЗАИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В СЪРБИЯ (2)

ТЕМАТА ЗА АНТИФАШИСТКАТА БОРБА
рачкача като жанр и невъзможността 
ча епично разгръщане, някои от 
посочените творби носят белега на 
схематичност, на документално пре
даване на случката, в други се чувства 
известна публицистичност с твърде 
открито и пристрастно присъствие 
на автора, което, разбира се, носи бе
лега на конформизма. Като пример 
бих посочила разказите "Мълчешка
та към слънцето” на Симеон Костов, 
”Тс победиха”, ”3а една нощ” на 
Прокопи Попов, "Последните ми
нути”, "Диамантено зърно” на Хара- 
лампи Иванов и някои други творби 
Въпросът не е в темата, а в по-сла
бата й художествена защита, в отсъс
твието в някои случаи на плътни и 
живи образи, в прекалената публи
цистичност на творбите.

Повестта "Утро” на Прокопи По
пов в известен смисъл е продълже
ние на темата, т. е. животът след со
циалистическата победа. Сюжетът 
на творбата разкрива перипетиите на 
едно умно и добро дете, чийто баща 
полицай е убит от партизаните преди 
неговото раждане. То учи, расте, уча
ства в бригадирското движение под 
закрилата на един от партизаните, 
участник в убийството на бащата. 
Сполучливи са образите на Мишо и 
на майка му, авторът е успял да разк
рие селската атмосфера, духа на вре
мето. което ражда нови герои и нови 
взаимоотношения.

случаи героите си в черно-бели кра- 
принципа ”наш’ и "враг”. 

Същата тенденция в художестве
ното изобразяване на герои и съби
тия от времето на съпротивата се 

Прокопи Попов

алната духовна същност па хората, 
които, поставени при равни общест
вено-социални условия, имат разли
чно отношение както към властта, 
така и към ценностната система, на
следена от дедите. Завистта, злобата, 
отмъститслността, бездушието сч,- 
ществуват паралелно със състрада- 
телността, добронамереността, взаи
мопомощта, дори риска да си навре
диш, но да защитиш ближния си. 11е- 
посредствеио и с необходимата мя
рка е поставена граница между не
просветените и убити от селския труд 
хора и студентите, синове на същите 
хора, които копаят, жънат, ходят по 
седенки като бащите си някога и все 
пак са различни хора, най-вече стопа, 
че се стремят към определена пром
яна в житейския си и социален статус. 
В двете почти паралелно вървящи 
сюжетни линии-животът в селата, 
разкрит в битово-социален и общсст- 
венополитечески план и дейността и 
ежедневното напрежение в партиза
нските групи, е потърсена сложната 
ситуация на времето и неговите пот
ребности за намиране па нова цен
ностна ориентация към по-добро и 
справедливо общество - вечната и 
може би неосъществима мечта на чо
вечеството. Миле Присойски, разби
ра се, не е успял да се избави от 
всеобщата слабост, която се проявя
ваше като тенденция и в българската 
литература, посветена на антифаши- 
ската борба, разкривайки в повечето

Райни Попови
ски ПО

Широко застъпена в творчест
вото на българските писатели от Съ
рбия е темата за антифашистката бо
рба, за партизанското движение. Ня
ма да се спра на въпроса защо това е 
така, тъй като той би породил други 
размисли, нямащи нищо общо с лит
ературата.

"Пролет на Трнмеждпето” на Мн- 
ле Прнсойскн отразява панорамата 
на тази борба в Крайщето и той успе
шно е решнл сложната дилема за под- 
чиняване на определените за истори
ческия момент национални интереси 
и вътрешнопснхологнчсски смуще
ния на идеологическите разбирания 
за класовия враг, борбата срещу него 
и фашисткия окупатор в името на но
вия социалистически строй. Най-гол- 
ямата сполука на романа според мен 
е в панорамното отразяване на бита, 
житейската философия на българ
ския селянин от тези краища, отно
шението му към властта, държавата, 
учението, труда, изключителната му 
привързаност към земята. Чрез об
разите на герои като Тасе, който е 
арестуван съвсем невинен и малтре
тиран, е разкрито затъпяващото въз
действие на бедността, ограничава
нето на мисълта само за хляба и съ
ществуването. липсата на далечни 
духовни хоризонти.

Правдиво е разкрито както социа
лното разслоение, така и индивиду-

среща и в романа
"Чиракът’. Колоритното описание 
на бита, правдиво разкритите чувст- 

преживявания на сирачето Иван, 
принуден да станс чирак в чорбадж
ийски дом, отношението към него, 
породените нежни чувства кз.м До
нка, дъщерята на чорбаджията, не
повторимото и точно изображение 
па картините па селския труд са несъ
мнен успех за Прокопи Попов. 
Приобщаването па Иван към социал
истическите идеи е психологически

на

ва и

мотивирано и е резултат както на со
циалните условия, така и на ред дру- 
ги, бихме могли да ги наречем "слу
чайни” обстоятелства, като напри
мер съжителството на Иван с Янко. 
Определена атмосфера съ здава и вя
рното описание на бита, нравите и 
живота в малкия провинциален гра
дец. И в този район нелегалните и 
партизаните са поставени на възви- 
шенопоетичен пиедестал като сим
воли само и единствено на правдата и 
безкористната служба на народа, ка
то идеали на нравствената чистота и 
безгранична храброст.

Темата за партизанската борба 
срещаме и в разказите на Симеон Ко
стов, Харалампи Иванов, Прокопи 
Попов. Поради късия характер на -Следва -

"Р е поставен макетът на Погановския манастир, дело на 
Димитровградчанина Момчило Андреевич, където постоя
нно ще е изложен, а учениците пренасят по червените, 
широки стъпала картините - колона от високо художе
ствени картини и скулпту ри, а посетителите със затаен дъх 
възприемат красотата им и само след името на дарителя се 
чуват спонтанни и сърдечни аплодисменти.

Един от доайените-художници от нашия край, г-н Бог
дан Николов, който е бил и преподавател по изобразително 
изкуство в гимназията, предаде ЛЕТОПИСНАТА КНИГА 
на галерията и произнесе трогателна реч. Господин Томис- 
лав Гаков. директор на гимназията, пое дебелата, красива, 
в кафява кожена подвързия тетрадка, в която са вписани и 
ще се вписват имената на дарителите, названието на твор
бите. които ще бъдат изложени в галерията.

Г-ца Лидия Панайотова, грациозна, млада дама, водеше 
програмата на двата езика - БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ - 
и бе съединителното звено на двете програми - училищната 
и художествената, а преподавателката по психология 
госпожа Светлана Тошич. със сигурността на опитен пре
подавател прочете статистическите данни за постигнатите 
резултати през учебната година.

От поканените 34 художника присъствуваха петнаде
сетина. Младите и способни сигурно ще дадатоще много от 
таланта си и ще запомнят този ден, който ще бъде като 
пътеводна звезда по трудния път към успеха. Ще изброим 
само няколко имена на дарители: Слободан Сотиров, Бог
дан Николов, Никола Денков, Душан Цонков, Перица Цо
нков. Никола Антов, Младен Йотов, Димитър Димитров. 
Димитър Илиев. Бранко Николов. Иван Колев, Новица 
Младенов. Милко Павлов, Георги Георгиев, Велча Велчев, 
Методи Петров. Милорад Геров, Миряна Денкова, Герго 
Веков, Георги Гоцев...

Художникът Младен Йотов от Кладово е изпратил три 
свои картини, но понеже е възпрепятстван да присъства на 
тържеството изпратил е писмо. Неговите думи в писмото 
са красноречиви, топли:

... ”От тази гимназия, като от уютно гнездо, всички ние 
сме хвръкнали по различните страни на света. Но спо
мените, носталгията, които носим в себе си, е тих пламък, 
който не ще угасне докато сме живи”...

Трябало би да се направи общ каталог на подарените 
творби - цветен и луксозен, за да се подарява на нашенци и 
гости, които с носталгия и любов носят в сърцето си спо
мените от нашия край.

Може би могат да се направят пощенски картички, 
каквито нашият град няма, а на тях да бъдат творбите на 
дарителите, с название на творбата и името на автора.

Откриването на галерията приключи с рецитала "Раз
говор с Гойя” от Иво Андрич. Бе прочетен изцяло на сръ
бски език, а някои части можеше да бъдат прочетени на 
български.

НА ВИДОВДЕН 1997 ГОДИНА В ДИМИТРО
ВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ БЕ ОТКРИТА ХУДО
ЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

КУЛТУРЕН 

ХРАМ - 

ГОРДОСТ ЗА 

ДИМИТРОВГРАД
Милан Тодорович, най-добрият ученик в 

Димитровградската гимназия

В Димитровградската гимназия на 28 юни се съчетаха 
ДВЕ тържества. Събраха се ученици, преподаватели, ро
дители, гости, граждани и художници от Димитровградско. 
Първо бяха прочетени имената на най-добрите ученици, 
както и на проявилите се в различни области на науката и 
спорта. Най-добри ученици са: от I клас - Роберт Иванов, от 
П - Далибор Николов, от IV - Анита Гюрова, а ученикът от 
Ш клас Милан Тодорович е първенец на гимназията за 
учебната 1996/97 година. Те получиха самостоятелно 
изработени в кабинета по информатика дипломи, а после 
бяха наградени и други ученици за постигнатите резултати 
в обучението,културата и спорта.

В чудесния хол на гимназията, съграден така, че в него 
да могат да се провеждат тържества и ефектни културно- 
художествени програми, се състоя още едно голямо и 
хубаво тържество: бе открита художествена галерия.

Още през пролетта на 1997 година в гимназията за
плануваха да съберат творбите на изявени наши художни
ци, за които толкова много се пише, знае и коментира, и 
които са се родили или израснали в нашия роден край или 
са учили в гимназията. Написали са любезно писмо, съ
брали са адресите на художниците и ги помолили да се 
отзоват със свои творби.

... За последните 106 години Гимназията беше душата 
на града и м^ подаряваше всички свои творчески и духовни 
потенциали ’, се казва между другото в писмото. Звъннали 
струните на сърцето, трогнали се нашите хора и изпратили 
досега 84 свои произведения, които ще бъдат 
видно място, и с тях градът ще се гордее. А когато се 
съберат на едно място, те ще получат 
художествено признание.

На 28 юни 1997 година се събраха художници от Бел
град, Ниш, Кладово, София, Пазарджик, Велико Търново, 
Лапово, Бела паланка, Пирот, домакини, възрастни худо
жници и съвсем млади, начинаещи, професионалисти и ама- 
тери.

Богдан Николов и Томислав Гаков

з»*
I

ййашжт§*поставени на 4
своето истинско

•141.. ^ Нямаше никой от официалните лица на града ни - поне
аз не ги видях. Трябваше да дойдат и видят, че нашата 
гимназия все повече се превръща в културен храм - гордост 
и бъдеще на града ни.

т
Колко много труд и търпение са били необходими на 
Момчило Андреевич да направи макет на Погановски 

манастир, който сега краси хола на гимназията
Лилия НейковаПубликата и художниците професионалисти и 

тьори изпълниха импровизования просцениум, пред който
ама-
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КЪМ ТАЗГОДИШНИТЕ ЮЛСКИ ПРАЗНИЦИ
ДА СИ ПРИПОМНИМ щрг

50 ГОДИНИ СУБНОР СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

АНТИФАШИСТКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 

ОТ ПИРОТСКО, ЦАРИБРОДСКО И 

МИХАЙЛОВГРАДСКО (3)
НЕПУБЛИКУВАНО ПИСМО 

НА КРУМ
МИЛАНОВ-БОРИМЕЧКАТА

Граринчанннъш Крум Мила- 
нов-БоримечкшТш, живеещ а 
София межру рееше воини, в 
началото на 1944 гори на нрва 
в Царнврор. На 14 април съща
та горпна се Прнсъерннява 
К7>м Пиратския ошряр. Член 
е на Щаба на новосформира
ния Царнброрскн ошряр, а 
слер освобожреннешо - пръв 
секретар на Околийския ко
митет на ЮКП - Царнврор. 
През 1945 горпна, по искане на 
Бъл горската работническа 
паршпя(к), заминава на пар
тийна работа в София.

Тържество пред паметника на загинали бойци и жертви на фашисткия 
терор в местността "Павлова грамада" - планина Чемерник, на 7 юли 

1966 година.

Тазгодишните юлски пра
зници съвпадат с една кръгла 
годишнина от нашата история 
- 50 години на Съюза на сдру
жението на бойците от Народ- 
ноосвободителната борба. На 
30 октомври 1947 година в Бел
град бойците от НОБ форми
раха своя обществено-полити
ческа и хуманна организация. 
След осем месеца, т.е. на 9 май 
1948 година се проведе учреди
телният конгрес на СУБНОР в 
Сърбия. След това се форми
раха борчески организации в 
цялата република.

Бойци от първа Царибродска бригада в Ниш, 
14 октомври 1944 година

На 28 юли 1944 година, след оттегляне на бродско. Запален бе общинският архив, участъ- 
Царибродски отряд от Видлич, Крум Миланов кът и пощата. На връщане бе разрушена ман- 
изпраща до Първа въстаническа зона в София драта в село Бърля.

На 24 юли стана среща между Цариброд-писмо, от което може да се види развитието на 
партизанското движение в Царибродско, сътру- ския, Пиротския и Фердинадски отряд. Взето бе 
дничеството между Пиротски, Царибродски и решение за съвместни акции. На 25 юли стана 
Фердинандски отряд. реорганизация във всички отряди. Старото ръ-

Писмото публикуваме за пръв път: ководство реши да се преустрои, като избра но-
’ Драги другари, во ръководство: Боримечката, представител на
Въпреки че миналия път, когато идвах в К.(1) партията, Гински(4), командир, Ленко (5), поли- 

исках да влезна във връзка с вас, тогава не успях, тически комисар и Бачевски, организатор. 
Желателно е всеки две седмици да се виждаме във 
воденицата. Отрядът ни продължава своя живот, събра и реши същия ден да се извърши следната 
Организирани сме добре. Връзки със селата има- акция: 
ме, но партийни групи и отечественофронтовски 
комитети липсват. Бачевски се оказа лош органи- около 30 души стражари, село Алечифлик и 
затор. Два екземпляра позиви се отпечатаха от караул 52. На нас ни се възложи задачата да 
наше име и са пръснати. В селата над Стара план- вдигнем във въздуха линията между гарите Ца
пна влизаме постоянно. Населението ни поддър- риброд и Суково и да извършим диверсия на 
жа, но все още се страхува от войската. Липсват линията. Акцията успя напълно. Доброволци за 
средства. Изпращайте пари, а също така и всичко линията бяхме аз, Гински и Славчо, войникът.

Нашият отряд беше спус-

На 26 юли общият щаб на трите отряда се

Да се нападне село Крупъц, в което имаше
В Босилеградска околия, 

която тогава имаше 47 села, 
борческата организация бе 
формирана през 1948/49 годи
на. През изминалите 50 години 
СУБНОР в Босилеградско по
следователно се бори за задъ
лбочаване на придобивките от 
Народоосвободителната вой- 
на. Бойците максимално нас
тояваха да се отбелязват забе
лежителните дати и места. С 
помощта на други обществени 
сили в местността ”Кин-стан” 1 
на планина Църноок е повдиг
нат паметник и уредена възпо- 
минателна горичка. С колеги
те си от Търговищко бойците 
от Босилеградско отбелязват 4 
юли в местността Буков рид. 
Участват почти на всички ре
гионални и републикански тъ
ржества. Заедно с бойци от Съ
рбия, Македония и България 
те даваха принос в таченето 
съвместните придобивки 
войната.

необходимо за един отряд. 
Чакаме директиви и матери
али за четене. След слизането 
ми в К.(2) имаме направени

нат ниско до линията с цел да 
||||р| поеме реакцията върху себе 

си. Както беше предвидено по 
плана, спуснахме се откъм 

II Стара планина. Целта беше да 
§| се заблуди противникът, за да 

може другарите от Пиротския 
щ батальон и Фердннандския от- 
|Ц ряд да се изтеглят по посока на 
Ш Влашка планина и след 2-3 дни

следните акции:
На 11 юли е разбита ман

драта в село Радснков хан. Раз
даден е кашкавалът. На 12 
юли политическа акция в село 
Драговита на събора. Бяха се 
стекли селяни от другите села.
Ораторът бе акламиран. На- ЦЦ да направят акция и да се пре-
родът викаше ’Да живеят пар- _ §|§! хвърлят при нас. Дсйствител-
тизанитсГ Целуваха ги. Съ- но* Диверсията успя.
щият ден бяха обезоръжени в ® караул 52 войниците не
същото село трима - горският, са стреляли. Предали се на-

с гът и пъдарят. пълно, като повечето от тях
На 14 юли бяха взети вой- Крум Миланов - Боримечката тръгнали доброволно с нас,

нишките дрехи на трима вой- заедно с подофицера. Подроб-
Борово. На 15 юли в с. Прача бе ности допълнително. Има пленено доста оръ- 

разоръжен кметският наместник. Бяха взети жие Контраакцията организира поручник Сто- 
две пушки. На 18 юли бе разбита мандрата в Янов - прочут главорез в тоя край. Населението 
село Липинци. Същия ден бе обезоръжен кмет- маСово бяга при нас. Страхът от него е 
ският наместник в село Бачево. Направено му Вчера отрядът, заедно с няколко семейства и 
бе предупреждение за по-добро държание с на- други мъже, се предвижи за С.(6) Има оставена 
селение го. Горните акции са направени оттро- Тр0йка, която да прибира бегълците. Със Сла- 
йката (начало с командира на отряда) Гински, вчо още не сме във връзка. Писмото, в което си 
Майски и Горки.(З) писал да се търси бай Коста и др., не ни е пре-

Иа 12 юли част от отряда замина с Пирот- дадено. Едвам когато идва С. К. ми каза устно,
ския батальон за храна в село Дълги дсл, Фер- Но цсчс бе късно, 
динандско, къде го беше обстрелван

картечници от страна на войската.

,т
7
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км

ЦИЦИ от с.

голям.

Ст. Евтимов

изнесоха 
иколич -

тържеството реч про1 
народният герой Живоин Н

Бърка, народният герой Злате 
Биляиовски от името на бойците от 
Македония и генерал-полковникът 

Славчо Трънски от името на бойците 
от Трънски край (България).

На

С МИНОХВЪ- Щях да положа всички усилия, но да ги на
меря.ргачки и

Храна бе събрана, въпреки всичко жертви ня- Желателно е Асен и Велко да идват на сре
щите, когато са свободни. Със събирането на 

На 21 юли бяха изпратени 40 души за храна трнте отряда ще станат добри работи към нас. 
от които 7

маже.

Мартипово, Фсрдинандско, 
души наши, 10 души от Фсрдинадския отряд, 
останалите - от Пиротския батальон, под коман- 
двпното на командира на Пиротската мета. Вмс- 

Мартиново, по пътя те взели решение да 
влезнат в село Чипровци. При влизането

При сърби те съм популярен.
Бойни привети на всички другари!
Смърт на фашизма - свобода на народа!

Боримечката с. р.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА в село

Пазач С. П. Ако трябват по-чести срещи, съобщете. 
Изпратете другари от София до воденицата, когато 

шите другари в селото, то се срещнал и с току-що иш ще ги ВОдЯ) ,ю обикновено не идвайте в неделя 
пристигнала войскова част от Седма нограни- 
ЧИП рота. Завърза се чстиричасов уличен бой.
През това време партизаните успяха да запалят 
общината.

сто в
на на-"Сиюн" е знак, прер конто задъ

лжително трябва ра се спре и това 
знаят всички шофьори. По ако ня
кой все пак не се спре, за всеки случаи 
тука е този "мурржа", чпйпюпзглер 

много основание за страх.
се е

на срещата.

(I) Калотина, (2) Калотина, (,?) Тодор Колев, 
Живко Внренов и Драголюб Сшанкович(4) Тодор 

Убит бе един поручик и неизвестно число Колев, (5) Васил Станков, (6) Славния, (7) Славчо 
войници. По всичко личеше, че не бяха малко. Кръстев 
Четата се изтегли нсвредима.

На 21 юли, с останалата част от отряда (9 
души), се проведе акция в село Комщица, Цари-

не рава _
Май ще излезе, че той случаи но _ 
ейрял тук, а и самият сигурно сс ни
та защо ли е тази ограра йосрер улч- Подготвил за печат: Б. Николов 

В следващия брой: 
Документи за Царибродския партизански отрядшина.

А. Т.
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ППКШ1 „ СПОЯ двор. Като седнал на столче пред каляна и нинитн из стаял а и убили двамата - Неловко и Веселка 
клал оп Г яко» зад п.рПа му ст релял и го улучил. Затворили вратата и избягали. Йордан пуснал пушкала 
Дааидко ад ал назад, а кранти му - а оп.ня. Когато в буката на най-близка/а водения, а Нейча скрил, нис- 
чулато па майка му казала:"'Стига Дааидко. стига пуца, толета под една керемида на къщата. Гова сс случило 
пушка™ у еза,не убила!" Тръгнала майка за «а упрекне на Коледа през 1934 година. Цяла нощ убийците чакали 
Г«Ует; не плаши хората. Когато прие- да аидяг какво ще се случи, защото все пак не били 
т Гала^ мала какво а види! Дааидко. застрелян, лежи сигурни дали са го убили. Чак на суз ринга сс чули ние 
=;:Т= му горяз а огъня. Заплакала май- ци. В сз.щого аремс сред селото ее извило хоро с много

кити: "Е. Д,.... .. Давидко, я кажем „е ,,уцай. пушка те мрикаи Вси^Ги
у сърце породила, а онп те аерно породила...! ^ р.Халн Лила веднага бил арест уван. В деня „а

погребението, когато носели снимката на убитите и 
Направили Тек,.сиви от Мъзгои. воденица накрай кръста, и всички близки трябвало да се «простят с 

шитата под селото, на межда е Квосеиеини ог с. Вре- мъртвите, само Нейна и Йордан отказали. Попът за- 
беатшца и пе могат да се разберат чия е. И едните, и белязал тона и вероятно е доложил в полицията. На 
другите казвали - наша с. Доигьл съдия от Цариброд, следващия ден и те били арестувани. След като лежали 
гледа - мястото па Теквсини, водата мътгопткн, само на 40 дни а тшротския затвор, те си признали, че са извъ- 
межда с Квосевтши, и казал: "Воденица ,т, е на Тек- рптили убийсгвото. Лила бжл оез,ден на доживотен зат- 

т.етпш” Обаче Квосенеини не се сз.гла- вор в Ниш, а другите двама - на ио десет години. Когато 
сили. Наблизо бил овчар, когото пони- през 1941 година германците влезли в града, те пуснали 
талп как смята гой! Овчарят сс позамис- другите затворници, а Лила убили.

Ето и сз,държанието иа песента за гази трагедия.

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГАмъзгош
(Продължение от мннилнн брой)
Участници а НОВ от село Мъзгош са: Илия Йоси

фов, роден през 1921 година, Тодор Димитров Киркои 
(1926), Кърста Кърстев (1917), Никола Герои Мише» 
(1914). Велин Нейко» (1915), Иван Антов Младено» 
(1919), Шннра Антов Риигело» (1919) п Радко Ценко» 
Цветков (1925). За член на Околийския и Общинския 
народоосвободптелен отбор през септември 1944 год
ина е бил избран Борис Маноило». За председател па 
Народоосвободнтелния отбор на с. Момици бил избран 
Мана Андреев Гъргов.

Селото е електрифицирано през 1969/70 година и 
почти всяко домакинство има електрическа печка, хла-

ПРИКАЗКА ЗА ВОДЕНИЦАТА

дилнпк, радио и телевизор. С - 
Димитровград има рейсова ;; 
връзка всеки ден, има рекичка и 4 
чудесни условия за развитие на 
овощарството, градинарството 
и пчеларството, има всички ус
ловия за спокоен, весел и здрав 
живот. Някои от пенсионерите 
от Димитровград, Ниш, Белград 
се завръщат в селото и ползват 
подарените от природата ус
ловия за труд, отдих и почивка.

лил, ма казал: "Господин съдия, ако е по 
правда, воденицата е на Тскьсиии, 
мито, я си ото!” Всички сс засмяли и во
деницата си останала Текьеина.

:*Г ако е но При шебе Пе, Пира, 
си узрели гьнжи, 
а При мене, Нара, 
големи Пе грижи. 
При тебе Не, I Тири, 
си узрели грожрже, 
и При мене, Пари, 
сшуренп Пе гнпжрже: 
ПрораП, мин Пира, 
уикьини иминье, 
униние алмше, 
ши пшкуПш, Пара, 
Лилу нз зиншора. 
ЛеПу робро чу най, 
за мене не шугуП!

ПАДА И ЛИЛА1
Пари, мири, Пари, 
иш ми рече, Нари, 
у(на>у ри убнПем, 
унну ри осшиПим; 
и н уби, Пари, 
н уПкву, н у(шу.
Са осншнм, / 1иро, 
н шебе, н ЛеПу. 
Пари, мин Пари, 
робро ми се алираП, 
мене ее не нарий. 
ЛеПу ри ми чупиш, 
сее чу ри ми Пилиш, 
мене ри не жалиш.

11 Щ МЪЗГОШКА ПЕСЕН
§ Пошли Пе, Гшшли Пе, леле, ле, леле, ле, 

Пошли Тропика на шнру, 
на вор у, на шнру, леле, ле, леле, ле 
на вору, на Йерсмище.
С реше гву, среше гву, леле, ле, леле, ле, 
среше гву би ши Йеленко.
Пели си, Пели си, леле, ле, леле, ле,
Пели си, лушко баш и ни.
Пе смеПем, не смеПем, леле, ле, леле, ле 
не смеПем, бише, ри роПрем.
Пелин не, Пелин Пе, леле, ле, леле, ле 
Пелин Пе млого нервозин.
Он има, он има, леле, ле, леле, ле, 
он има, бише, леворвер.
Пи че ни. Пи че ни, леле, ле, леле, ле,
Пи че ни, бише, убиПе.

щЛЕГЕНДА ЗА 
МОГИЛАТА

V;
Могилата, където са гроби

щата, се намира на средата на 
източната част на село Мъзгош.
Западната страна на могилата с 
стръмна скала, където мъзго- 
шани вадили и сега все още вадят 
камъни, когато им потрябват за 
градеж. Източно от скалата е 
имало черква, а в нея - златен 
кръст, на който е бил закачен 
златен опанджак (както във 
вълшебните приказки). Вслед
ствие на големите наводнения и порои, черквата била 
затрупана с камъни. Тогава хората изнасяли на ръце 
пръст до върха и всички участвали в това; жени с цедила 
изнасяли земя и така заравнили могилата, за да може 
тук да бъдат гробицата. "Така съм слушал - казва Иван 
Антов от Мъзгош, - а вярно ли е или не - не знам".

” ПУШКА ТЕ У СЪРЦЕ УБИЛА”!
Някога в с. Мъзгош имало буен младеж - Давидко. 

От никого и от нищо не се страхувал. Добитъка пускал 
където си искал - по ниви и ливади; плашел децата, 
късно вечер тропал по порти, врати и прозорци, стрелял 
с пушка безразборно и никой нищо не можел да му 
стори. Станал "напаст" за селото. Говорили му старите 
хора, съветвали го, но той продължавал да е лош. 
Почнали хората да се договарят как да се отърват от 
бедата. И някой измислил. Една вечер Давидко пекъл

нВ

1
I Казват, че песента е съставил войник-граничар, ро

дом от Кавадарци. Македония. При пеене тя била по
правяна и променяна, жените си добавяли по някой стих. 
както е правила това например баба Драга. Песента не 
е композирана. Красивата Лспа, за която се пее. живее 
в Белград, а майка й На да е починала през 1994 година.

Пред къщата на Кирко Пешин от 
село Мъзгош; с коня Йерменко на 

път за полето
ПРЕДАНИЕ ЗА ТРАГЕДИЯТА 
IIА СЕМЕЙСТВО СТАЙЧЕВИ ТРАГЕДИЯТА В РУДНИКА

Мига Стайчев държал единствената кръчма в Мъз
гош. Бил най-богатият човек в селото. И макар че пет- 
шест души от Мъзгош ходили на печалба в Америка, ността Върбов търн са направени изкопи (шахти), за да 
дядо Мито пак бил най-богатият. С баба Сева имали две се открие на каква дълоочина има въглища и да се 
деца - син Йеленко и дъщеря Станка, която се омъжила прецени количеството на лигнитните залежи. Един ден 
за Йован МинчинотМоинци и родила мъжко дете Лила. работниците Найден Ннколчин и Мана Андреев от с. 
Йеленко се оженил за Веселка, но нямали деца. Мъжът Моинци, конто работели на изкопите, забелязали, че 
на сестра му умрял, а Йеленко взел Лила и го осиновил. когато слизат в дупката до определена дълоочина, пла- 
Заобичали детето и го гледали като свое. Когато Ве- мъкът на карбидните им лампи се разделя. Това показ- 
селка кърпела чорапите на Лила, слагала възлите от вало* че в шахтата се е концентрирал отровни газ. Те

съобщили за това на шефа си и той им казал да не копаят

Преди да се открие рудникът в Мъзгош. в мсст-

лицевата страна, за да не допират до кожата на краката 
му, да не го убиват. Дядо Мито остарял, баба Сева повече в тази шахта, а да започнат друга. Първата 
ослепяла. Цялата работа поел Йеленко и никому не шахта била оставена непокрита и незащитена. Концен- 
давал да се меси в нея. Когато Лила станал момък, го "грацията на отровния газ се увеличила. На следващия 
оженили за НадкаМнсина от Височкн Одоровци. Скоро Дсн работниците копаели нови шахти, а 
започнали и раздорите. Съседът им Нейча слугувал у ниви и ливади, имало хора и деца. които пасли говеда.

Едно от децата. Спасен Нейков, слязло по стъпалата в 
дупката и повече не излязло. След него влязло и друго

наоколо, по

тях. Имал жена и дечица, но нямал с какво да ги изхра
нва. Йеленко му давал хляб, но когато Нейча не успял 
да се издължи, ирецепил му селището и той го намразил. Дете* Троян Митов, но и то не излязло. Когато забе- 
Нейча и Лила започнали да му се заканват. За това лязали това. родителите на Троян тръгнали да видят 
разбрала и сляпата му майка и веднъж, по време на какво става. Потичала майката Сара, след нея и таткото

Слава, влезли в дупката, но и те не излезли. Започналарята, тя попитала Йеленко, мислейки, че това е 
Лила: "Кога ще убиете онова куче, душите ни извади!” паника, насъбрали се хората, работниците. Влязъл и 
Като чул това, Йеленко грабнал паницата с киселото Велин Андонов отс. Мъзгош, след него още един работ- 
мляко, ударил с нея майка си по главата, разбутал яде- ник от с- Станянцн. Чак тогава хората разбрали, че

уплашен. От- който влезе, се отравя и пада и затова нито се връща, 
нито отговаря, а шахтата била дълбока, казват, 3-4

вече

нето от паралията и изтичал ядосан, но п 
тогава той държал револвера си под възглавницата.
Хванал го на зъб и Йордан, на когото Йеленко бил чичо. метра. Така за един ден трагично пострадали шестима 
Договорили се Лила, Нейча и Йордан да убият Йеленко. Души. Това се случило през 1942 година, но и днес всички 
През деня Лила взел револвера от стаята и го дал на отЗабърднето помнят трагедията. Заговори ли се нещо 
Нейча, а пушката дал на Йордан. Посред нощ почукали за рудника в Мъзгош, всички казват: ’ Леле, когато се 
на вратата и Нейча слугата повикал Йеленко да излезе.
Когато той отворил вратата, те вперили в него револв- Другите... Страшно!" 
ера и пушката. Той вмъкнал ръка под ястъка да вземе 
своя револвер, но те вече безразборно стреляли в тъм-

издавиха мъзгошани, детето, иа майката, па таткото, па

Рударите от рудника край Мъзгош на едно увеселение
Цветанка АНДРЕЕВА

ДИМИТРОВГРАД
В ОКРЪЖНИЯ СЪД ВЪВ ВРАНЯ

Обвинителен акт срещу 

Зоран Зарев от Груинци

Драгица
Младенова е ” Мис 

Ракита ’97”
Рекорден отзив на
кръводарителите

Общинската организация на Червения кръст в Димитровград 
и Заводът за транефузия от Ниш на 27 юни т. г. организираха в 
Димитровград шестата за тази година доброволна акция по кръво
даряване. Акцията се проведе в служебните помещения на най- 
голямото димитровградско предприятие ГИД.

Според думите на секретаря на ОО на Червения кръст г-н 
Симеон Костов, и тази акция, както и няколкото предишни, беше 
напълно успешна, понеже са се отзовали 104 кръводарители!

Поради голямата отзивчивост на кръводарителите, 
организатор на акцията г-н Слободан Миленкович от Ниш, както 
и нишкият лекар Зоран Йованович, който преглеждаше работ
ниците на ГИД, които бяха дошли да дадат кръв наистина бяха 
въодушевени. Според думите на д-р Йованович такава хуманност, 
която
димитровградчаните, едва ли може да се отбележи в някоя друга 
община в страната.

На 21 юни в с. Ракита се състоя тради
ционно честване на Св. Пресвета. На 
тържеството присъстваха и многоброй- 
ни ракитчани, които живеят във вътреш
ността на страната. Вечерта младежта от 
селото устрои забава в Дома на култу
рата, на която присъстваха над 600 души. 
Пред зрителите се представиха изпълни
тели на народни и забавни песни, имита
тори и свирджпи. Най-интересна "точка 
на програмата бе избирането на "Мис Ра
кита" за 1997 година. Най-много гласове 
получи Драгица Младенова, ученичка от 
III клас в средното икономическо учи
лище в Пирот.

В Окръжния съд във Враня е образувано съдебно дело 
против Зоран Зарев (31) от босилеградското село Груинци, 
който е обвинен в опит за изнасилване на пенсионерката М. Н. 
(70) от Босилеград.

Според обвинителния акт Зарев влязъл чрез взлом в квар
тирата на пенсионерката през нощта на 31 март срещу 1 април 
т. г. и се опитал да я изнасили. Жертвата едвам успяла да избяга 
при съседи, откъдето осведомила Отделението на вътреш
ните работи в Босилеград.

Зоран Зарев е стар познайник на полицията и на съдебните 
органи. Поради тежко нараняване на съсед от което тон 
почина, Зарев "излежа” шестгодишен затвор.

главният

вече дълги години на практиката демонстрират

В. Б.
Й. М.Б. Д.
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до 1 август. Това решение е прието на първото 
заседание на Организационни комитет. За предсе
дател на Организационни комитет отново е 
избран Никола Стоянов, председател на Общин
ската скупщина, а за директор Делча Гигов, сек
ретар на Съюза на спортовете. Избрани са и съо
тветни комисии.

През иъървия ден на турнира (21 юли) ще се 
проведе III международен турнир по скокове с 

години получи и международен характер. Тази участие на представители от Югославия, Маке- 
година турнирът ще започне на 21 юли и ще трае дония, България и Турция.

Турнирът
Димитровград ’97” ще 

започне на 21 юлиДВАМАТА ЖИВКОВИЧИ 
- ЛЮБИМЦИ НА ПУБЛИКАТА Най-голямата спортна манифестация през 

лятото в Димитровград е младежкият турнир по 
футбол на малки врати, който през последнитеВече шест месеца в Димитров

град в редовете на "Балкански” 
играят двама "ппротчанци” Андр- 
ня Жнвкович и Милан Жнвкович 
(еднакви имат презимена, но не са 
братя). Това е първи случай, кога- 
то "Балкански” и "Раднички" от 
Пирот си разменят играчи, което 
се оказа

В СТОМАНОЛЕЯРНАТА 
"МАЧКАТИЦА" В СУРДУ- 
ЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД

Гробищата са тесни, а 
хората - умират ли умират!полезно за двата отбора. 

Двете 19-годишни
любимци на димитровгра

дската публика. Андрея Жнвкович 
е роден на 1 юни 1978 година в 
Пирот и още десетгодишен запо
чва да играе в "Раднички”, минава
йки през всички селекции. Стига

” Челик” като 
стомана

момчета
станаха

Димитровград ще запомни пролетта на 1997 година. От
давна не се помни толкова много народ да е умрял за сравни
телно кратко време. През миналата седмица се случи за три дни 
да има две погребения! Наистина, населението е "остаряло”, но 
все пак тази смъртност на хора на средна възраст (около 50 
години), а и по-млади, е тревожен факт. Още по-обезпокоява- 
що е това, че е голям броят на починалите от ракови забо- 
лявания - коварната болест на нашето време, за която науката 
все още не е открила ефикасно лекарство за нейното лечение. 
Според думите на Петър И ванов, специалист рентгенолог, кой
то работи и на видеозона в Здравния дом в Димитровград, броят 
на заболелите от малигни болести (ракови заболявания) дра
стично се увеличава и в последно време в Димитровград са 
регистрирани около 200 случая. Разбира се, сред тези, които са 
дошли на преглед, а има и такива, които сигурно не са регис
трирани. На въпроса на какво се дължи такова увеличение на 
заболяванията от рак, доктор Иванов няма конкретен отговор, 
но все пак според него една от причините е околната среда, в 
която живеем. Еколозите сигурно няма да се съгласят с това, 
но става дума за околната среда, върху която оказва 
българската атомна централа Козлодуй, да не говорим за Чер
нобил.

Малко са днес фабриките, чи
что работници успяват да отделят 
средства и да финансират дейно
стта на спортните клубове във 
фирмите си. Работниците от фа
бриката за машини и стоманолеяр
ната "Мачкатица” в Сурдулица от
делят дължимо внимание на спор
та и спортуването отдавна. Фут
болният клуб е сформиран още 
през 1946 година, т.е. непосредст
вено след откриването на цеха. От
тогава насам няколко пъти той е 
бил преименуван. Най-напред се е 
наричал "Мачкатица”, след това 
"Молибден”, а сега носи името 
"Челик".

Този фабричен клуб сега се 
състезава в четвъртата дивизия на 
Нишка зона. В редовете си има 120 
членове - спортисти от всички ка-

до първия съсстав, където конку
ренцията е голяма и по договор ме
жду "Балкански” и "Раднички” ид
ва в Димитровград за шест месеца.
Най-често игреае в нападателните 
редици, но също така и в средата на терена. В отбора е втори 
голмайстор след Перица Георгиев.

Вторият Жнвкович. Милан, е роден на 21 юли 1978 г. и е изминал 
същия път като Андрия, но той отначалото е вратар. С "Раднички” 
има подписан договор за още една година. Играл е на двойна регис
трация и за "Прогрес - Продор". Неговите амбиции са по-големи от 
тези за игра в "Раднички”.

И двамата са радушно приети от колегите си в отбора на "Бал
кански”, от зрителите и от целия град. Просто им е жал, че в края 
на юни договорът им с "Балкански” завършва. Що се отнася до 
града, те казват, че тук има хубави момичета, а "потвърждение” на 
тези думи е една девойка Саня - която вече е "вързала” Милан. 
Отиват си с впечатление, че "Балкански” е отбор, който трябва да 
намери своето място в по-високо равнище на състезания. Надяват 
се, че може би отново ще играят за отбора от Димитровград. Дано 
това да стане, тъй като става дума за добри футболсити, които със 
своите качества не смао в играта, са оставили дълбока следа в 
димитровградския футбол.

Андрия и Милан Живкович

влияние и

Преди година по искане на отборниците от Скупщината, 
една група направи изследване на тази тема, резултатите от 
което бяха представени на скупщината. Тогава бе констати
рано, че заболяванията от рак на територията на общината са 
в рамките на нормалното. Ако такова проучване се направи 
днес, каква ли ще бъде констатацията? Според неофициални 
данни, от 10 оперирани пациенти в пиротската болница от 
ракови заболявания, 7-8 са от Димитровград. По телевизията 
официално бе съобщено от компетентно лице (събота, 21 юни, 
в утринната програма на ТВ Белград), че изобщо в Югославия 
броят на заболелите от така наречените "малигни болести” е 
увеличен през последните няколко години, което се дължи на 
условията, в които през тези години живее населението (санк
ции, недостиг на лекарства и закъсняване на здравната защита 
и медицината изобщо у нас да следи постиженията в света).

Но нека да не обвиняваме само раковите заболявания за 
увеличената смъртност на димитровградчани. Доктор Иванов, 
освен това, посочва и туберкулозата ( за която се считаше, че 

езнала), сърдечните заболявания и хипертонията. Но
че в

тегории.
В развитието на "Мачкатица"

е имало трудности, но съществува
нето и спонсорирането на клуба 
никога не е било под въпрос. Раз
вивайки спорта и спортуването в 
предприятието и извън него, чле
новете на клуба се стремят да оп
равдаят името на клуба и наистина 
стават все "по-твърди - като сто
маната”, казва Драган Костадино
вци, председател на клуба и дирек
тор на общия сектор в "Мачкати
ца”. Той подчертава, че не само

Д. С.

НИШАВСКО-ПИРОТСКА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - VIII КРЪГ

Очаквана победа
"ТИГЪР” (ПИРОТ) - "ДИМИТРО ВГРАД-П АНОНИЯ111ПЕД" 

6Н:79 (2Х:44)
ръководството на предприятието, 
но и работниците имат желание да 
финансират всички инициативи на 
клуба.

БК "ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД”: 3. Геров 26 (1 
тройка), Д. Сотиров 22 (1 тройка). С. Ташков 10, Ц. Филипов 5, Й. 
Велчев 6. Д. Гюрджевски 10 и Д. Димитров.

В осмата среща на първенството през този сезон баскетболистите 
на БК "Димитровград-Панонияшпед" победиха като гости твърде 
дия отбор на БК 'Тигър”. От състава на димитровградския отбор 
отсъстваха титулярите Иванов. Андреевич. Алексов и още някои други 
отлични играчи. Макар че димитровградчани пристигнаха в Пирот със 

седем баскетболисти, победата им в този мач нито за момент не 
капитана и треньора Зоран Геров по

Костадннович съобщава още вече е изч
нека да бъдем оптимисти н да се надяваме и да вярваме, 
бъдеще ще разширяваме училищата, а не гробищата.

две новини: изградена е модерна 
съблекалня и се планира изграж
дането и на стадион. В реалността 
на тези планове почти никой не се 
съмнява, понеже материалното 
състояние в "Мачкатица” постоя
нно се подобрява. За това между 
другото свидетслствуват и запла
тите на 650-те работници. Сега 
средната работна заплата възлиза 
на 1100 динара.

мла-
а. т.

Писмо до всички бресничанисамо
беше спорна. Малката "чета на 
време на целия мач държеше играта под контрол. Младите баскет
болисти на БК ”Тигар" от време на врме намаляваха разликата, обаче 
след добрите интервали на игра концентрацията им рязко спадаше. 
Поради отсъствието на многобройни титуляри в този мач, шанс да се 
изяви повече получи отличният флангов играч в състава на БК Ди
митровград-Панонияшпед" Деян Сотиров. Той напълно оправда довер
ието и буквално беше "дясната ръка” на Зоран Геров. Покрай Геров и 
Сотиров солидна игра демонстрираха младите баскетболисти Ташков 
и Гюрджевски. Стази среща всъщност официално приключи и първата 
част на първенството. Останалите два мача димитровградчани ще иг
раят през август т. г., след края на лятната почивка. Тогава те ще 
гостуват в Бела паланка, където ще се срещнат с отбора Весна , до като 
на свой терен ще играят срещу състава на Будучност от Бабушница.

Б. Д.

Уважаеми бресничани,
Организационният отбор от с. Бресница предлага да 

организираме ТРЕТИ събор на всички бресничани на Ил
инден (2 август 1997) при манастира в селото ни.

Целите на събора:
1. Среща, взаимно запознаване и другаруване.
2. Развиване на обич към родното село и целия 

Босилеградски край.
3. Запознаване с постиженията на бресничани във 

всички области на живота и труда.
4. Вземане на решения, които ще помогнат за развити

ето на Бресница през следващите години.
Съборът няма политически характер.

в. Б.

ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО ЛЯТО 
В БОСИЛЕГРАД

Два турнира по 
футбол и един по 

волейбол• РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ 
ШАХМАТ

От Организационния отбор"Млл-Слортното Дружество 
дост" в Босилеград ще организира 
през настоящото лято в Босиле
град два турнира по футбол п един 
по волейбол.

Георги Георгиев, треньор 
футболния отбор "Младост , кой
то и поде инициативата за посо
чените турнири, ни уведоми, че ве
че се вършат подготовки за единия 
турнир, който се провежда всяко 
лято под название 'Лято 97 . На 
него се очаква да участвуват пад 
петнадесет отбора. След това ще 
се проведе турнир за малки фут
болисти до 12-годишна възраст и 
турнир по волейбол, за който съ
що така има доста заинтересовани. 
През август, непосредствено пре
ди започването на есенния полусе- 
зон, ще се проведе още един фут
болен турнир, който всъщност ще 
бъде и подготовка на футболис- 

"Младост” за предстоя
щото футболно първенство.

място зае ГИД II съсрая първото 
16 и половина точки (Митко Ан- 

Новица Велев, Цветан Ми- 
Ива Стаменов). На второ

След седем кръга завършиха 
състезанията по шахмат в рамките 
на Работническите спортни игри 
(РСИ). Тъй като след първите два 

на "Кому-

дреев, 
ланови
място е "Свобода" с 14 точки, а на 
трето "Балкан” с 13 точки. Най-до
бри резултати постигна Владица 
Стоянович от ГИД I, който от пет 
партии спечели пет точки.

На 5 юли т. г. (събота) се навършват ТРИ, а на 16 юли т. г. 
(сряда)ЧЕТИРИ години откакто завинаги ни напуснаха нашите 

непрежалими, много обичани и почитани родителина
кръга представителите 
налац” напуснаха състезанията, 

само седем отбора. Нак-останаха
ПИКАДО ЗА ЖЕНИ

В петък на 27 юни завършиха 
и състезанията по пикадо за жени 

РСИ. Участваха 
от които от

ОБЯВА
нав рамките 

седем отбора, четири 
ГИД. Естествено, те спечелиха и 
първото място, по-точно ГИД III 
с813точкн. На второ място е Ук- 

778, след това ГИД

Продава се нива от 
4,1 декара в местността 
Белеш, между автомаги
стралата и стария път за 
Желюша.

Подробности за про
дажбата можете да уз
наете ако се обадите на 
тел. (010) 63-253.

рас-Циле” със 
II" и т. н. В индивидуалното класи
ране най-добре се представи Ната- 

Бойкова от "ГИД III' с 352 точ
ки следвана от Лилия Иванова от 
същия отбор и Павлина Мариик- 
ова от "Украс-Цилс".

ОЛГА И ВЕЦКО ДАВИДКОВИ от Цариброд
шл

Целият им живот беше едно голямо себеотрицание. 
Благодарни дъщери и синове със семействата си: Славка, Спаска, 
Радка, Иван и Борис

титс на

м. я.
д. с. «т>4 ЮЛИ 1997 г.



СаТиРа * забава

ДРИШЛзА
Побратиме Мгшчо! Прошлу )есеи, пред избори, збо, отца 

пуравЛтщи ю Трбушпицу. скарали су се и прарптм, и родбшш. 
Скараме се и ма, базари. Мо) комат,а Лема, му орат Ьраа.а и 
птпатем Пат преко труес юдчче Стла емч щедро, нераздворт. 
Све'до пипа избори. А та/ се посваЬамо и - растуримо бачшу. \а 
„рфо у цшщарску групу. Ала, овце допише иекакву просерку Мор,’, 
и млеко не)е исто. Мо,а Цвета пода/ри десетина Пила. Обиднула

лои/е мирише. Ар ма)у ли )е? Нс7а и рече:
- Маие! Сиреюево ми некако 

там какво )е.
\аузо меко сирен*. Глъиу)едпу /пучку. Малко после, поче да ме 
п II/) ит/тцу. Пожали се при \рету. А ока:

■,/ и,> и/тдпш се\ Ие ша/еш колко ти 7е леб доста!копа по мети,.у. ..............— -----,
„ кво ти ;>Г Не иаидаш се! Не зиарчи колко ти ]с леи доста! 
Али, кад биде да сам напупил корпу със ?аче, ома се увери да 
закасал. Свари ми ча; от травку стежу, али не помому, )асам 

реко:
- бабо, )а морам да идем при доктура!...
У Трбушпицу, при доктура, /ужва. А уа, чъс-чъс, па морам у 

нужник. Тека из/уби ред! А/зктур си отиде, а )а остадо у кодник 
да се Озверим. Кво да работим?... Идем у апатеку, да питам има)у
ли лек за мо)у муку...

Цул>, цул>, па у центар, до апатеку. Работс до осом сата, а 
опо веч девет! Почело да се тъвни. Сметем да идем преко планину 
и ночу, нс)е ме стра од вуци, не/о ме стра от мо)с дупе. Одвугнуло. 
Морам да преспим у Трбушпицу. Али, кому на врата?... ТиГ/см чу 
познат /лае:

- Е/7 Нашипац!
Оопну се. Таиш Аулар! Ко Бо/ да 7а )е напратил.
- 0, Гашо!
- Здраво-живо, Манс!
- Живо, али ни]е здраво.
-Е? Кво те мучи?
- Ауне!
- Ту, да /а )...
- Йсмо)! Не)с добро...
)а му опрпча мо)у муку. 0и ть/ рече:
- А)д при мене.
Стан му у центар, близа. Улезомо. Он ж/6// сал/. )а се прбо 

покани. Он ме одведс на тсрасу. Рече:
7ле да), а )а чу сварим кавс.

С/цалнце а/)а)у, види се ко дъту. Господа се скрозира. Уживан-

Незабравима нощ
Бай Тричко завинаги запомни своята първа притъмня пред очите и кръвта нахлу в главата му и 

печалбарска есен. Вършитбата едвам беше минала, той, без да знае как, смотолеви: 
когато той и комшиите нарамиха торбите и напуснаха 
родното село под Църноок. Отидоха на печалба в 
Белград да поработят на един строеж - да изкарат тогава, 
някоя и друга пара. До Кръстовден попривършнха 
работата, майсторът им плати, черпиха се, що се поглед от нейните крачета, които леко потръпваха на 
черпиха и се договориха да се връщат със среднощния педалите на автомобила, тя спря в центъра на града

пред един висок блок. Влязоха в един добре обзаведен 
Бай Тричко се натовари с две торби, пълни с апартамент на третия етаж. Тя съблече якето, 

херцеговски тютюн и разни железа, които беше предложи му някакво питие, което той не знаеше 
събирал където му попаднат, да му се найдат дома - какво е, но джанковица не беше, и после вече рабо- 
кое за ралици и жегра, кое за конски плочи и баглами. тата тръгна, както си му е редно...
Комшиите хванаха кривите пътища - щели да су ку-

- Докъдето ... ти речеш...
- Така ли? - блесна тя с усмивката си - Добре, добре

След пет минути, през конто бай Тричко не вдигна

- Ти седи ирейс.

ци]а.
Таиш донесе кавс.
- Е! Манс, прх/ча) ми кво има ново у село.
- Па, на)ново /г и/то смо раапруили бачиру. Скарамо се због 

ов/ца трбугиничЬи пуравелници!
- Што бре?
- Па, )едни су за отца, друЬи за ов//)а...
- Еве ко)//! - рече Гаша и вану се за ону) алатку. - Што опс, 

бре, /полково тупави! Па, от/ се смирили.
- А)дс, бре! Наше овце се )ош нссу здуишле, а они...
- &ранс, Манс!... Не/о, за]сби нт! )а знал/ да си ти стар 

мераклща. Овдс, V Трбуишицу, живот почита увечер. Гледа) каква 
младиниI прооди!

- Чека), бре! Са /г 6р/
- Е! Овдс ]с све обрнуто...
- У ппца чьс /руну сбирка, ко на вашар. 

ко овце на солило. &с6о)чсти)а /олоиицеста. Пилст/ца /олши- 
тарчепица! Раз/ландзила /руди, сукъе кусе, уснице нащпвене, очи 
намазано...

- Глеткаш ли, /лсткаш?
- Набс. Пунс очи, празно ерце... Кудс иду?
- У каванс. Ех! Кад смо ли/ били млади, у каване су шил// стар//. 

А кад ми остарел/о, у каванс иду млади. У по/]Хч//т/о време смо 
се род//ли.

- Па, што иду у каване? Што не //ду у шетту?
- На ссденЬу л//? У, бре Манс, бъш си заостал ко коза изта воз!
- А, бре Г(/нс, //а када ова) л/ладиюа с/и/?
- Аьн>у.
- Убаво! Аедс // бабс вьздьн на «>«6’у, а млади цоннцу. Кудс то) 

//ма?

Когато на другата сутрин се пробуди и дойде на 
себе си, бай Тричко се видя на френски креват, а 

Гарата беше далеч, ръмеше дребен есенен дрехите му бяха разхвърляни кое-къде по модерната 
дъждец, пък и ракията го настигна и бай Тричко спалня. Дамата се къпеше в банята, а на пухкавата 
баялдиса под тежестта. Застана да си поеме дъх, по- възглавница до него стоеше таксиметърът и му 
гледна часовника и разбра, че ще закъснее за рейса, намигваше с червените си числа...
Пред него, на светлината на една витрина, стоеше 
едно такси и той волю-неволю реши да прежали и тия натри и разбра, че е в капан. Ако не плати с добро, 
пари, къде не отишли, и ”да се превезе” до гарата.

пуват нам-що.

Бай Тричко веднага се разсъни, облече се надве-

по-лошо щеше да стане, а и резилъкът щеше да се 
Тропна по стъклото на лъскаво-жълтия мерцедес разчуе. Над него, под него и острани вече тропаха 

и из него тутакси излезе млада и елегантна дама-так- хора, а и телефонът се беше свил на едно шкафче. И 
систка. Любезно му пожела добър вечер и още по- така, щом дамата се издокара и излезе, той побърза 
любезно му отвори багажника. Бай Тричко го да си оправи сметката, тя любезно го изпрати до 
щрекна като я видя: висока, дълга руса коса, кожено колата, откъдето той побърза да си прибере торбите 
яке, полата има-няма една педя, а ония нозе! Той с херцеговския тютюн и железата за баглами и кон- 
потръпна целият, сгромоляса железарията в ски плочи, нарами ги и пак тръгна към гарата. След 
багажника и, ококорил очи, седна на предната се- малко жълтият мерцедес му свирна и го отмина. Ед- 
далка. ”А леле, а леле, а леле, а леле мамке, каква си вам тогава бай Тричко яростно заплю след него: 
е! Клечка кибрит на дупе да й драснеш - ще се запали”
- мислеше си бай Тричко, загубил ума и дума.

- Докъде искате да ви закарам? - съблазнително 
изчурулика дамата и от тоя глас на бай Тричко му

'мс за лс/атс.

А младата навал//ла

- Пфю, да ти го турим у кяро! Девет надници ми 
изеде! Язък! Отидоха девет чувала брашно!

Иван Николов

И^АС1Н
- Па, стс, при нас.
- А кад ми /юмрелю, ко)// че да работи? Чс ли/ )сду... Изв//н//, 

морам да идем у нужник!
- Поита), у дуп/с те дрто, да се нс у/ю/аш/ш’...
- Клад сс врну на тсрасу, Гаша окаше нско/а:

И " Коаъц-и-они"
_ Че ТЕ- РАЗБиЯА/Ч, КА
ЗА у\и коллиционни
или „колщионни па -
ргибори.

)ела, оре, Ю1
- Нс мо /.у. Идем у швалсрац/цу.

Мата, бре дртлю, ти си за швалерац/цу! )сдна ти нога у гроб,
а ти... Ко волат: )унци чс да скри/с плот, а он да улезне у градину, 
да сс на)сдс зсл»с. А у к...!

- На пети начин! - рече му ти)а и/вомер и отиде а/.
)а /леда, пре/лъчува... Приспа ми се.
- Што климкаш със главу ко кош за зоб. Сслн/ч/шо }сдна! А)де 

да апнемо кво ил/а, па се скапоиш, да одмори/и...
}утрсдън, кад се пробуди, на астал ме чека)у, бурек, А//село 

млеко и - лек!
Кад си по]до, Гаша ми рече:
-Нсл/о] више да )сдсш мек а/р. За тебе )е тврд!

А)д у здрав)е!

/е!

из&орит-Е
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