
Щ/ШШЯ [УЦ-188М 0,350 88ЯЯ1 ЯНШ

ЬТ>№КПШ0 Щ ВВРОЯ:

•;^1?Е;гичи'е'си'ид-'
• ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ....................................(, г

>ХИВА НА ЦАРИБРОДСКИ ПАРТИЗАНСК 
ОТРЯД "МОМЧИЛ ВОЙВОДА"  .................. (СТ{

ш
шж

IV

(стр 5.)

|

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |
• РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВИТЕ - ВРЪЩАНЕ 

КЪМ КОРЕНИТЕ
шГОДИНА XXXVIII *БР0Й 1645* 11 ЮЛИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР ........ .<стр___________

ПЪРВАТА КОЛОНКА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ 

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ ГЕРОЙ НА АВАЛАПОВЕЧЕ 

ОТ СПОРТ
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ 
КОЛЕГИИ

МИЛОШЕВИЧ:
” СВОБОДНА СЪРБИЯ 

СЕ ГОРДЕЕ С 
БОРБАТА СИ ЗА 

СВОБОДА”

Три поредни години юго 
славският
лен отбор пълни с ра

дост и гордост сърцата на 
милиони югославяни. Пре
димно младите, но и по-въз
растните излизат на улици
те и се събират на площа
дите, където със знамена, 
лозунги и гръмки възклица
ния манифестират своята 
признателност и любов към 
спортистите, а и патриоти
зма си. Нещо подобно става 
и когато другите наши спор
тисти печелят победи и от
личия. И не само при нас, 
югославяните, е така.

Явно е, че спортуването, 
спортните борби и състеза
ния - особено международ
ните - са нещо повече от са
мото спортуване и спортни
те състезания. Тук е и онова 
изконното у човека - да се 
бори за самооцеляване, но и 
да бъде по-силен, по-успе
шен, по-способен... Тук са 
обаче и рефлексиите на оп
ределени политически, на
ционални, междудържавни 
и международни отноше
ния.

баскетбо-
• Правителството утвърди и законопроект за финансира
нето на политическите партии и предложи изменения и 
допълнения към закона за избирането на народни предста
вители • Предложение за свикване на Трета извънредна 
сесия на Народната скупщина

Въз основа на договора между съгласие с Конституцията да 
представители на правителството свика Трета извънредна сесия на 
на Сърбия и няколко пар- републиканския парламент, на 
ламетарни партии, кабинетът на която да бъдат обсъдени и гласу- 
Мирко Марянович тези дни ут- вани споменатите законопроек- 
върди законопроекти за избира- ти, както и законопроектът за 
телните колегии и финансиране- собственическата трансформа- 
то на политическите партии и пре- ция. Това решение е взето въз 
дложи изменения и допълнения основа на преценката, че Вто- 
към закона за избирането на депу- рата извънредна сесия на Народ- 
тати в Народната скупщина на Ре- ната скупщина ще бъде необи- 
публика Сърбия. С предложените чайно дълготрайна, а в 
законни решения трябва да се гция момент е необходимо час 
създадат необходимите норма- по-скоро да се създадат условия 
тивни условия за навременно и де- за трансформация на обществе- 
мократично провеждане на през- ната и държавна собственост и 

парламентарните за приспособяване на изборната 
регулатива към предстоящите 

Правителството на Сърбия президентски и парламентарни 
избори в Сърбия - се казва в
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:— / лЯ идентските и 
избори в нашата република.\ ■? V \
реши да предложи на председа
теля на Народната скупщина на съобщението на Министерство- 
Република Сърбия да прекрати то за информации на Република 
Втората извънредна сесия и в Сърбия.

'Жй
I"о ЩШ

Ш*1 Председателят на Народната скупщина на Република Сърбия 
Драган Томим прие предложението на републиканското правител
ство, прекрати Втората извънредна сесия и свика Трета извънредна 
сесия на парламента на 10 юли т. г. в 10 часа.

Поради голямото значение на законопроектите, които трябва 
да бъдат разгледани и гласувани, Третата извънредна сесия ще 
продължи няколко дни.

ШгПримерът на нашите 
баскетболисти е показате-
лен и с нещо друго, което е 
също повече от спорта. Той 
е пример и за това какви 
световни постижения могат 
да се осъществяват, когато 
една работа се върши от хо
ра, които много знаят и уме
ят и които много и усърдно 
работят. Хора, които не мис
лят само от днес за утре, а 
имат ясни представи и пла
нове за по-дълъг период, 
които действат в контину- 
итет и които не се главо
замайват от успехите и сла
вата, а те ги стимулират за 
още по-усърдна работа. За 
това този пример трябва да 
е показателен и за много 
други организации и раде
тели, и в много други дей
ности.
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ПО ПОВОД 160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВА
СИЛ ЛЕВСКИ

ШШ№
4*ШМл Съвместна художествена 

програма в Димитровград
По повод 7 юли - Деня на въстанието в Сърбия предсе

дателят Слободан Милошсвич положи венец пред Паметника 
незнайния герой на Авала.

По време на церемонията беше изпълнен националният 
химн, а след това Милошсвич записа във възпоменателната 
книга:

на

По повод 160 години от 
рождението на Апостола на 
свободата Васил Левски, в Ди
митровград на 5 юли вечерта 
бе организирана художестве
на програма, посветена на зна
менития революционер.

В програмата взеха учас- 
”Кон-

"Свободна Сърбия сс гордее с борбата си за свобода и знае, 
че само свободна може да сс развива и напредва.

След това, под звуците на тържествения марш, председа
телят Милошсвич мина и поздрави почетния строй на Войска I а 
на Югославия. о.намеиу.ам.то на 4 и 7 юли 

поместваме на стр. 3 и 4)
(Информации ва

тис артисти от театъра 
.стантин Кисимов" от Велико 
Търново, самодейния театър 
"Христо Ботев” ог Димитров
град И членове на националния 
ансамбъл за песни и танци 
"Филип Кутев” от София. В 
програмата бяха показани по
следните моменти от живота 
на Апостола преди да бъде 
обесен, след което

ансамбъла "Филип Кутев” 
изпълниха част от своята про
грама - няколко народни песни 
и музикални изпълнения.

Участниците в програмата 
бяха наградени е бурни аплодисменти от присъстващите в 
пълната залп на Центъра за култура, На програмата 
присъстваха председателят на Общинската скупщина Никола 
Стоянов и представители от посолството на Република 
България в Белград.

Именно заради този и та
къв пример баскетболис
тите заслужиха да бъдат 
посрещнати организирано в 
Белград, пред зданието на 
югославския парламент и 
пред стохилядна маса - 
предимно млади хора. И ор
ганизаторите на манифес
тацията, и тези, които се 
събраха на нея или зорко я 
следеха на телевизионните 
екрани, разбраха и този по- 
широк смисъл на успехите 
на баскетболистите.

Това като че ли не раз
браха някои опозиционни 
партии, за които по-важно 
беше кой организира мани
фестацията и кой ще пече
ли политически точки от

НА 15 ЮЛИ

Извънредна сесия на 

съюзния парламент
членоветеНа сесията ще бъде утвърдена капдидат-листа за президент 

Съюзна република Югославия
И^^оми^Минич^п^Дседателят^наСъвета^ш^епубликите

наСъюзнатаскупщина Сърджа Божовичсвикаха извънредна сесия

На ^ пънпеината сесия на съюГия парламент е свикана в съотве г- 
Извънреднатасесия ^ протоколите за ра0ота „а съветите

да се утвърди кандидат-листата за президент на СР задължение, да се утвърт който е изтекъл мандатът
!РаГпГишеНния'Кпрезидент на СРЮ, съобщи информационната 
служба па Съюзната скупщина.

пи
на

Членове на ансамбъла 
"Филип Кутев" от София

ствие със

А. Т.(По-обширно на стр. 9)нея.
Венко Димитро*



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МИЛОШЕВИЧ ПОВИКА НА РАЗГОВОР В БЕЛГРАД 
МОМЧИЛО КРАИШНИК И БИЛЯНА ПЛАВШИЧ

Споровете да бъдат
със сътрудничество

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ АДМИНИС
ТРАТОР НА СРЕМСКО-БАРАНСКА ОБЛАСТ

ПРИНОС В УТВЪРЖДАВАНЕТО НА 
СИГУРНОСТТА, СВОБОДАТА И 

РАВНОПРАВИЕТО НА 
ГРАЖДАНИТЕ

заместени

„ор В Белград ,,^иар™ ^“№1срт!Ус“а Тежките думи, които си казаха двете 
Момчиле Краишник и председателката страни в конфликта, не трябва да бъдат 
МРепублика Сръбска д-р Биляна Пла- бариера пред изхода от кризата _Вмссго 
впшч за да се намери решение за кон- ескалация на конфликта, е необходимо 
фл икта в държавния врз,х на РС. В обръ- единство и сговор, за да се преодолеят час 
щението си към тях председателят Ми- по-скоро бедността и слабостите в дей- 
лошевич итгъкна: „осгта на най-важните институции на Ре-

"Сноделям голямото безпокойство на публика Сръбска.
гражданите на Република Сръбска, ко- Затова ви каня да дойдете в Белград, 
сто е предизвикано от кризата в огно- да обмислим заедно какво е нужно да се 
тенията между най-важните институции направи за преодоляването на кризата и 
на Република Сръбска. по-нататъшната безпрепятствена рсали-

Смятам, че тази криза трябва да се запия на Дейгьнското мирно спораз- 
преодоляпа с помощта на сът- умение в полза на Република Сръбска и 
рудничестпо - заради интереса на Рсиуб- нейните граждани . 
лика Сръбска, а не чрез ескалация на кон-

Мнлошевич н Клпйи изразиха увереност, че Ердутското споразумение ще бъде 
реализирано последователно, понеже това е една от основните предпоставки за мир 
и стабилност в региона

На 8 юли т. г. председателят на Ре
публика Сърбия Слободии Милошевич 
прие международния администратор на 
Сремско-баранска област Жак Пол Кла- 
йн и сътрудниците му. Шефът на преход
ното управление на областта осведоми 
домакина си за усилията, с помощта на 
които трябва да се създадат условия за 
ефективна дейност на новоизбраните 
местни органи и Общността на общи
ните в Сремско-баранска обласг. От тези 
органи се очаква да допринасят за утвъ
рждаването на сигурността, свободата и 
равноправието на всички граждани и за 
ускореното икономическо съживяване 
на областт а. Клайн информира Милоше

вич за плановете на преходното упра
вление за пълноценна реализация на ма
ндата, който му е поверен от Обеди
нените нации.

Събеседниците изразиха увереност, 
че Ердутското споразумение, като ос
нова, на която трябва да се възстанови 
взаимното доверие, да се утвърди свобо
дата на гражданите и да се нормализира 
политическата ситуация в СБО, ще бъде 

понеже

то на

на

реализирано последователно, 
топа е една от основните предпоставки за 
мир и стабилност в региона.

В разговора участва и съюзният мин
истър на външните работи Милан Милу- 
тннович.

КЪМ 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

АПОСТОЛ НА СВОБОДАТА
Тази година прогресивната мирното споразумение е трябва- нова на споменатия договор, 

общественостчества 160-годнш- ло да бъдат разпуснати всички след завършване на обучението, 
нината от рождението на Васил доборволчески легии. Левски се на българските момчета е пред- 
Иванов Левски - Апостола на завръща в отечеството си и за- ложено да останат в сръбската 
свободата на българския народ, почва да работи като учител в войска или по собствено жела-
Той е роден на 6/19 юли 1837 в село Войнягово. С гимнастиче- ние да напуснат Сърбия. Пове-
Карлово в бедното занаятчи- ските упражнения и военните чето от тях отиват във Влашко, 
йско семейство на Иван Кунчев учения той привлича внимание Левски остава в Белград, където 
и Гина Караиванова. На седем- на турските власти и бива прину- му е извършена тежка операция 
годишна възраст Васил с двама- ден да напусне учителската ра- на стомаха, и след като възста- 
та си братя и сестра си остава без бота. 
баща, а цялата грижа за тях по
ема майка им. По-късно за Ва- Левски е във Влашко. По пре- ваването на Българския рево-
сил започва да се грижи вуйчо поръка на Раковски става зна- люционен централен комитет
му, хаджи Василий, и момчето меносец на четата на войводата (БРЦК), чийто председател ста- 
наскоро става дякон Игнатий. Панайот Хитов. През април 1867 ва Любен Каравелов. Българ- 
Обаче тази "професия” не при- година тази чета преминава в ските революционери разбират, 
влича бъдещия революционер и България и кръстосва Стара че съседните страни, макар и да 
създател на вътрешната рево- планина, за да изучи положени- симпатизират на освободител- 
люционна организация. След ка- ето и готовността на българския ната борба на българския народ, 
то узнава, че Георги Сава Рак- народ за освободително въста- нямат човешки потенциали и ма- 
овски е призовал млади добро- ние. Към края на есента четата териални средства да им помог- 
волци да дойдат в Белград и да преминава в Сърбия при Княже- нат, особено без участието на ед- 
постъпят в неговата легия, Ва- вац. Околийският началник Йо- 
сил тръгва да се срещне за първи цо Наумович я посреща сърде- ла Русия. Затова Левски започва 
път с един от основателите на чно и я 
българското националноосво- Левски постъпва 
бодително движение.

Сърбия на княз Михайло то-

новява здравето си, заминава за 
През есента на 1866 година Букурещ, където участва в осно-

Никола Кожухаров. Залавянето на Левски, маслени бои, 1954 г.
щи, отказва подчинение на Лев- народността. Борците за освобо

ждението на южните славяни са 
готови да се жертвуват безо- 
статъчно. Левски пише: ”Аз съм 
посветил себе си на отечеството

ски, напада турската царска хаз
на в Арабаконашкия проход и 
обира парите. Турските властиинствената славянска велика си- организират голяма потеря, аре
стуват голям брой съмнителни 
лица, включително и Димитър 
Общи, който издава всички та
йни на вътрешната революци
онна организация. Левски се 
опитва да успокои изплашените 
членове на местните комитети. 
Когато нощува в малкия хан в 
село Къкрина,турската полиция 
обсажда хана. Левски се опитва 
да избяга, изстрелва два-трн кур
шума, прескача оградите, но об
леклото му се закачва за нея и 
турските заптиета го залавят. 
Така, и поради предателството 
на прокълнатия от всички бъ
лгари поп Кръстьо неуловимият 
организатор на революционни
те комитети застава пред тур
ския съд, където не издава и не 
обвинява никого, освен себе си. 
Левски е обесен в София на 6/19 
февруари 1873 година.

Обществено-политическите 
възгледи на Апостола на бъл
гарската свобода много прили
чат на възгледите на руските ре
волюционери-демократи и 
сръбските социалисти. Както и 
те, така и Левски се застъпва за 
републиканското държавно ус
тройство.

”Ще имаме

си: да му служа до смърт и да 
работя по народната воля”. Той 
призовава народа да жертвува 
всичко, за да се освободи от 
турското иго. В демократичните 
становища на Левски за отноше
нията между хората над всичко е 
братството с всеки, независимо

изпраща за Белград, да популяризира идеята за съз- 
във Втората даване на вътрешна революци- 

българска легия, която е форми- онна организация и се посвеща- 
рана въз основа на споразумени- ва на реализацията на тази за- 

гава е малка полузависима дър- ето между княз Михайло Обре- дача.
жава между две големи империи нович и Добродетелната дружи- През 1871-72 година Обеди- 
- Турското царство и Австроун- на в Букурещ (консервативното нената сръбска младеж прави 
гарската монархия. Тя полага крило на българската емигра- опит да организира въстание в 
значителни усилия на културно- ция в Румъния) за създаване на турските провинции за освобо- 
просветното поле, за да помогне обща сръбско-българска, съот- ждение и обединение на южните 
на поробения български народ: ветно българо-сръбска държава славяни, а Иеврем Маркович 
печата книги от младата българ- под скиптъра на княз Михайло. отива в Букурещ да направи до- 
ска литература, а в нейните учи- Проюгославската политика на 
лища се учат голям брой млади 
българи, мнозина от които по-

от вярата и народността му. 
Личното си отношение към ос
вободителната дейност той 
изказва със следните думи: ”Ако 
и спечеля, печеля за цял народ,
ако загубя, губя само мене си”. 
Левски е уверен, че революци
ята е необходима. Без нея, казва 
той, българският народ е загу
бен завинаги, но предупреждава, 
че не е извършена необходимата 
подготовка за тази революция. 
Той настоява

говор с революционерите около 
(1866 - 1868) намира отра- Каравелов. "Застава” на Свето- 

жение и в статиите на хърватина зар Милетич и "Радник” на Све- 
късно имат забележителна роля Драгутин Томайо Тумински, тозар Маркович публикуват 
в националното и културно въз- приятел на Любен Каравелов и възванията на БРЦК а Левски 
раждане на своя народ. Но княз българската чета, коятотози пи- се интересува при Каравелов мо- 
Михаило води и активна външна сател и революционер формира же ли да се получи оръжие от 
„„ - Когато турската вой- без съгласието на правителство- сръбското правителство, поне-
ска обстрелва Белград от Кале- то, и на словенеца Янез-Йован же, както казва той само с опъ- 
мегданската крепост през 1862 Похар. Тези журналисти пишат жие може да бъде извършена на- 
година, легията на Раковски се за създаване на Югославия като родна революция Под силното 
бори на страната на белградчан- обща държава на южните ела- влияние на руското правител- 
ите. Западните велики сили,пре- вяни. ство „ "РПТ
ди всички Англия и Франция, Левски е един от многоброй- матическипредставителвЛЦарн- 
оказват подкрепа на Турция, ст- нитемладибългари.коитообли- град граф Игнатиев соъбското 
рахуваики се от Русия и нейното чат сръбска военна униформа и правителство успява да осуети 
покровителство на балканските постъпват в "учебната" чета. намерението на Обединената 
християни, и налагат да се склю- Пръв комендант им е Йован сръбска младеж и0еДИНената 
чи споразумение, въз основа на Драгашевич, популярният род- Белградското правителство 
което Турция е принудена да на- лолюбив поет на Обединената узнава задибелта на Васил Лев 
пусне позициите си в Сърбия. Ра- сръбска младеж, който призова- ски от два източника от Генади 
збира се, младите българи се ра- ва сърбите, българите и хърва- Стоянов, близък сътрудник на 
зочаровават от това развитие на тите на борба за свобода, понеже Васил Левски който усадва аз 
събитията, а също така и либер- свободата никой не може да им избяга в Сърбад Тот Стеван 
алната сръбска опозиция, но подари, а самите те трябва да се Веркович, който дълги гогин 
Сърбия не е в състояние да пред- изборятза нея. Втори комендант изпраща от Серес информации 
приеме по-сериозна акция без на българската легия е Йеврем за поетическото положение в 
помощта на една от великите си- Маркович, по-възрастният брат България и за дейно^га „а бъл 
ли, а през миналия век единстве- на основоположника на социа- гаРска?а емиграция ^н от не' 
ната такава сила е била Русия. листическото движение в Сър- дисциплинираните 

Според една от клаузите на бия Светозар Маркович. Въз ос-

княза

политика.
за строг ред във 

вътрешната революционна ор
ганизация и затова казва, че Ди
митър Общи нарушава единст
вото и дисциплината, не подоз
ирайки, че именно този член на
революционния комитет ще бъ
де виновник за неговата гибел.

160-годишнината от рожде- 
Васил Левски българ

ският и сръбският народ отбел
язват в нови обществени и по
литически обстоятелства. Те 
трябва да изградят бъдещите си 
отношения върху равноправие
то, взаимното разбирателство и 
взаимопомощта. Българското 
малцинство в Югославия и зана
пред трябва да бъде мост на при
ятелските отношения, отдавай
ки почит на Васил Левски, ве
ликия син на българския народ.

Д-р Джор/^же Игнятович

на

нието на

едно знаме, на 
което ще пише: "Свята и чиста 
република”.

Така, както Светозар Марк
ович пише, че оня, който не е 
готов да се жертвува, не може да 
се смята за представител 
родната мисъл, и Левски казва:
Трябва да се жертвува 

па и себе си . Неговите съвре- 
меници мислят, че XIX век е век 
на науката, но и на свободата и

на на-

всичко,
сътрудници 

на Васил Левски, Димитър Об-

о 11 ЮЛИ 1997 г ШшзШ



ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА ЧАКОР ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОЕЦА ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ - 7 ЮЛИ ТЪР
ЖЕСТВЕНО БЕШЕ ОЗНАМЕНУВАН В ЦЯЛАТА РЕПУБ
ЛИКАЯСНАТА ПРЕДСТАВА ЗА НОВОТО 

ОБЩЕСТВО Е БИЛА ОСНОВА НА 

РЕШЕНИЕТО ЗА ВЪСТАНИЕ
СРЪБСКИЯТ НАРОД 

НЯМА ДА ПОЗВОЛИ 

ДА СЕ ПРЕКРОЯВА 

ИСТОРИЯТА МУ
държава, която ще оснгтон'^3^™ ™ой'гоаж°11ВНИТС стРемежи ,,а нашите народи да живеят в силна 
си председателят на Черна гооа М,,.,,,,, кР Да11,ш свобода, мир, правдиви и хляб” - изтъкна в речта 
Драган Томич Р Р МИр БУлатович • «а тържеството говориха и Петар Грапавия и

Централното югославско представа за новото общество 
тържество в чест на 4 юли - Деня общество на свобода, правда и’ 
на боеца - тази година се състоя Н М
на планината Чакор. Пред съб
ралите се на тържеството ня
колко

зависимостта, идеята за равно
правието на хората, запазихме 
традицията и държавата си. На
правихме именно това, което на-

” Като се има предвид фактът, че в периода пред нас е необходимо 
да насочим всичките си сили и знания към труда, производството и 
творчеството, към укрепването на единството, авторитета и 
международната позиция на страната, лесно може да се разбере 
всенародната подкрепа на кандидатурата на Слободан Милошевич 
за президент на СР Югославия” - заяви подпредседателят на СПС 
Живадин Йовапович на големия народен събор в Рача Крагуе- 
вашка

равноправие - идеи, които дви
жат развитието на човешката

хиляди гпажпчни гпппп» Цивилизация през вековете. В шите предци са направили от
ха председателят^ ^ гигантско Усилие са валвв- 1941 до 1945 година, а и по-късно,ха председателят на Република нали и вековните стремежи на
ппТДт^п МомиР Булатович, нашите народи да живеят сво- ето и изграждането.
скупщина на РепсблнкпГ°ДНбТа бодно в бРатска общност с други Създадохме Съюзна репуб-

Сърбия хора, в силна и просперираща лика Югославия, държавна общ- 
пГгГг", народният герои държава, която ще бъде способ- пост на равноправни граждани и 
петар 1 ра 1анин. Сред присъс- на да се противопостави на всеки републики, Сърбия и Черна го- 
тващите бяха и съюзният мин- агресор и да осигури свобода, ра, създадохме обща родина, ко- 
истър на отбраната Павле Була- мир, правда и хляб на всеки свой ято успешно преодоля най-суро- 
Т?Д”4» 1ФеАсеДателят на СУБ- гражданин. За величието и жиз- вите заплахи за съществуването 
НОВ на Югославия Милисав Бо- неността на тези идеи и за тях- си. На ония, които преди поло- 
ич, представители на Войската ното присъствие в съзнанието и вин век дадоха животите си за 
на Югославия, републиканските ценностната система на голямо тези идеали и цели, ние днес, на 
организации на бойците и мно- мнозинство наши граждани сви- това място, можем да кажем, че 
гобройни политически личности детелствува и фактът, че и в тяхната жертва не е била напра- 
от двете републики. многопартийната система граж- зна.

в тежките години на обновлени-

Седми юли - Денят на въс- и отговорно да разберат думи- 
танието в Сърбия - тържест- те на нашия председател Сло- 
вено беше ознаменуван в ця- бодан Милошевич, които той 
лата република. На знаменате- каза по време на посещението 
лните места от Народноосво- си в Косово, че сега всичко зав- 
бодителната борба се проведо- иси от нас и че ни е необходим 
ха големи народни събори, сговор и единодействие на 
пред паметниците на загинали- всички патриотични сили в 
те и починалите герои бяха по- страната - подчерта Богдано- 
ложени многобройни венци, вич. 
възкресени бяха спомените за 
най-величавите партизански недалеч от Рача Крагуевашка, 
подвизи и битки, а многоброй- в която на 7 юли 1941 година е 
ните оратори изказаха благо- формиран Втори шумадийски 
дарността на днешните поко- партизански отряд, се проведе 
ления за непреходното дело на голям народен събор, на който 
бойците за свобода, хуманно говори подпредседателят на 
общество и равноправие. Във Социалистическата партия на 
всички градове и общини се Сърбия Живадин Йованович.

- Сръбският народ помни и

В легендарната гора Алия
ТОМИЧ: ”И ПРЕЗ 

СЛЕДВАЩИТЕ ВЕКОВЕ 
СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА 

ЩЕ БЪДАТ ЗАЕДНО”
След като напомни, че в Сър

бия и Черна гора съществуват 
политически сили, които уважа
ват и се ръководят от идеалите 
на бойците от НОБ, председа
телят на Народната скупщина на 
Република Сърбия Драган То
мич в речта си на тържеството 
нп Чвкор подчерта:

- Днес, половин век след раз
грома на фашизма, по различни 
начини ее съживяват силите на 
хегемонията, реваншизма и им
периализма. Ние знаем, че тези доверие на политическите нар- сили „ямпт добронамерено от- 

тии, които успяха да оценят кри- Ношение към единството нп 
тично този период от нашето ми- Сърбия и Черна гора. На това 
нало. Следователно, в Съюзна
република Югославия убедител- уСИЛЯя са напразни: и през след
но политическо предимство им- пащитв ВСКове Сърбия и Черна 
ат партиите, които в политичес- ще бъдат заедно! Залог за
ките си програми предлагат при- товп с Съюзна република Юго- 
емственост на целите от 4 юли слацИЯ като федерална общност 
1941 година. нп рппноправни републики. Ние

На 4 юли 1941 година - това импмо задачата да изграждаме и 
можем да кажем с истинска гор- уКрСППиме общата си държпвп, 
дост - ние се намерихме сред дП я ИПцрпвим богата, разпита и 
малкото тогавашни държави и уважавана в света страна. Най- 
народи, които са разбрали, че добрИят начин за осъщсстиявп- 
призракът нп фашизма зпетрп- нето „„ ТЙЗИ цСл о до вървим но 
шава и самото съществуване на собствения си път на развитие, 
човешката цивилизация, и тръг- дп тичим свободолюбивите при- 
нахме на борба против нвй-гол- добИвки нп нашите народи, умно 
ямото зло в историята нп чове- и Пр0Дпазливо да провеждаме 
честното, като бързо станахме нсобходимито обществени и 
една от най-яките брънки на сто- стопански реформи, и по-ната- 
мнненпта антифашистка верига. ,П(К да бъдем главен фактор на 
Прогресивност, космополити- стабилността в тази част на 
зъм, интернационална солидар- Европа и начело на държавната 
ноет и невиждан героизъм - това дп импмо мъдър и уважаван в 
наследство ни оставиха бойците спетп политик, кпкъвто с Слобо- 
от НОБ и с товп наследство хо- дпн Милошевич. 
рита от тези криищи ще сс гор
деят доквто свят светува.

Пет десетилетия следдатата, 
която ознаменуваме днес, исто
рията и съдбата сс погрижиха и 
днешните поколения дп имат дни
тояшото^мтилотщГпоппдних- телнптп бопбп на югославските

чат и анулират историческите голям приноси най-много жерз-
наемай се"отказ,"'и "" тЖ«ки се е победите си 

поилобивки акой-не.Веекище в освободителните войни и от- 
"Р"®*.шията на собствения си стаявайки привързаността си 
избор Когпто става дума за нас, към мира, Сърбия и 1ерна гора 
ичеля' че можем гордо да зае- вървят по пътя на домокршич- 
“ п„0д славното дело ни нота си развитие и икономичсс- 
ппвпците> си1 запазихме и прод- кия напредък п рамките на об 
в лжихме идеята нп югоелппяи- щата си държава СР Югосла 
ствота идеята на свободата и не- вия”, подчерта 1 рачанин.

състояха и много други мани
фестации в чест на тази забе- пази историята си. Само онзи 
лежителна историческа дата.

В Бела църква, къдетопре- сили, които пазят истината за 
ди §6 години е гръмнала пър- собственото си минало, не паз- 
вата въетпничеека пушки, тра- воляват историята да ее прие- 
диционното тържество по по- поеобява към дневнопелити- 
вод Деня на въстанието започ- чееките цели, а още по-малко 
нп е полагане нп венци и цветя към чуждестранните интере- 
пред бюстовете нп Жикица еи. Само такъв народ и такива 
йованович ■ Шпанац, д-р Ми- политически сили имат сигур- 

Пантич и Чедо Милосав- но бъдеще - заяви Йованович и 
левич. Положиха ги делегации добави: - За съжаление днес се 
па правителството нп Сърбия, правят най-различни опити за 
Социалистическата партия на прекрояване на нашата исто- 
Сърбия, Югославската левица, рия. В 
СУБНОР, Войската на Юго- някои сили се стремят да пре- 
славия и околиите общини. Но дадат на забравата дори и исти- 
тържеството говориха йод- нита за учениците и професо- 
председателят на Републикан- рите, които бяха разстреляни в 
ския отбор нп СУБНОР Слпв- Шумприце през 1941 година, за 
ко Попопич и подпредседател- хилядите разстреляни младе
ят на Съвета на републиките жи в Кралово, за погубените 
нп Съюзната скупщина Рпдми- майки в концлагера Баньица, 
ло Богдппоаич. за избитите патриоти в Огпро

- Историческите факти не- саймшце и Яници. По този не
двусмислено потвърждават чин те се приобщпвпт към оие- 
нашия голям принос зп побе- зи, които е десетилетия се 
дата мад фашизма. С гордо опитват да укрият истината за 
вдигнато чело ние застанахме Ясеновац, Козарп и много дру- 
п редицата нп победителите ги лобни места на сърбите. То- 
над фашизма и затова днес па е част от онази стратегия, 
прозвучават странно, дори и която днес се опитва да при- 
смсшио твърденията за някак- пише на сърбите колективни 
па гражданска война, смешни вина зп неотдавнашната грпж- 
сп и опитите дп се приравнят данока война в предишна Юго- 
бойците за свобода и преда- елпвия. Топа се прави под фор- 
телите - изтъкни между дру- матп па никакво освобождава- 
гото и речта си Славко Г1опо- не нп истината от идеологията, 
вич, под плаща на помирението и

Според думите на Радмило демокрацията. Ясно ни е обп- 
Богданович внушителното че, че етапа дума за създавано 
тържество в Бела църква на конфузия сред народа и пре- 
красноречиво показва, че "ние дизвикване на съмнения зп оп
не сме народ, който забравя не- рпвдателността на Нпродноос- 
торията си". Товп историческо пободителнптп борба и жерт- 
мисто е свидетел нп свободо- вито нп сръбския народ. Товп е 
любивия дух ип сръбския нп- опит да ее укрие предателст- 
род, добави той, вото на силите, които сътруд-

- Днес ни предстоят интенз- ничиха на окупатора. Скривай- 
ивни дейности и големи уси- ки се зад антикомунистически- 
лия, за да се върнем в евро- те си лозунги, тези сили въз- 
пойските и световните стоппн- намеряват да предизвикат но- 
еки, финансови, икономически пи раздори и конфликти, е по- 
и пазарни процеси, от които мощта на които да отслабят 
бяхме отстрпнени против вол- Сърбия и Югославия. Сръб- 
ятв пи и без паша вина. Това ският народ обаче никому ня- 
изиеква всички наши структу- ма да позволи да прекроява пе
ри и институции най-сериозно торинта му.

народ и онези политически

П.ГрачекинД.ТомичМ.Булатович
БУЛАТОВИЧ:

’’ ВЪЗХИЩАВАМЕ СЕ ОТ 
СМЕЛОСТТА НА НАШИТЕ 

ГОРДИ ПРЕДЦИ"

даните на Сърбия и Черна гора 
оказаха убедителна подкрепи и

лош

В речта еи нн тържеството нп 
Чакор председателят нп Черна 
гора Момир Булатович между 
другото изтъкна:

- Ннродноосвободителната 
борба е била един от най-теж
ките, но и най-славните епизоди 
в нашата по-нова история, а ней
ните резултати и плодове, с неп- 
реходнпта си универсални стой
ност, неизбежно и силно рефле
ктират и в днешното време. Бла
годарение на тях ние днес жи
веем по-лесно, по-хубаво и по- 
достойно, отколкото щяхме да 

ако на 4 юли 1941 го
дина историята беше тръгнала в 
друга посока. Възхищаваме се 
от смелостта на тези велики хо
ра, нашите горди предци 
"е голи ръце сс осмелиха до се 
противопоставят ни едни от най- 
силните ирмии в свети по това 
врме в името ни идеалите но сво
бодата, националното и държвв- 
ното достойнство и бъдещето нв 
своите деца. Възхищава ни тях
ната непоколебима готовност’ за 
ний-големи жертви, 
благородство дп положат живо
ти си зп по-доброто бъдеще ни 
потомците си. От аспект нп 
днешното време особено трябва 
дп се подчертае величието и си- 
лвта ни идеята и стойностите, от 
които св сс ръководили въста
ниците, зищото именно в тях мо
жем да померим отговорите но 
многобройиите въпроси и диле
ми, които не си изчезнали напъл
но до днес.

Нашите народи, предвожда
ни от Югославската комунисти
ческа партия и Йосип Броз Тито, 
иа днешния ден през 1941 година 
са взели решение да започнат 
борба против окупатора. Основа 

решение е били ясната

място ние им казваме, чс техните
рамките на тези опити

живеем,

,които

ГР АЧ АИИИ: ” ГОРДЕЕМ 
СЕ С ПОБЕДИТЕ СИ"
Народният горой Потир Гра- 

чоиин най-напред посочи основ
ните даннизпНпродноосвободи-

тяхното

ип товп о11 ЮЛИ 1097 Г,



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЮЛ В 
ДИМИТРОВГРАДТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД 4 И 7 ЮЛИ

ЖЕЛЮША
”ЮЛ ПРЕЗ ЮЛИ”ДЕН, КОЙТО СЪБУЖДА СПОМЕНИТЕ 

И - ПРЕДУПРЕЖДАВА ловете на този орган обърнаха

този орган - Георги Първанов, смятат, че тави фирма в бъде- 
Томица Митов, Снежана Симе- щето трябва да направи всичко 
онова, Васа Алексов и Видойко възможно ва установяването на 
Петров - посветиха специално по-интензивни делови връзки е 
внимание на равработката и осъ- пиротския гигант )игар . 
щесгвяването на инициативата На васеданието е консгаги- 
”ЮЛ прев юли”.

От самото название на акци- ски те промишлени предприя тия, 
намиращи се в незавидно ико
номическо положение, както и

Централното тържество по повод 4 юли-Деня стлани от Симеон Симов, който в пламенната си 
на бойците - на територията на Димитровградска реч между другото подчерта, че такива възпомен- 
община тази година бе организирано в крайград- ателни чествувания същевременно и предупреж- 
ското село Желюша. Главен организатор на това дават жителите на нашата община, че трябва да 
скромно чествуване беше местната организация продължат да се борят за мир, икономически про- 
на бойците от това село, която в настоящия мо- сперитет, единство и равноправие между 
мент е единствената активна борческа органи- народи, които живеят тук. Симов особено под- 
зацня в общината, наброяваща общо 56 членове, черта, че жителите на Димитровградска община,

В утринните часове на 4 юли, в центъра на принадлежащи предимно към българската шщи- 
Желюша се събраха към шестдесетина души, сред оналност, трябва и занапред да тачат патриотизма 
които бяха и Еленко Петров, председател на Об- към СР Югославия, както и да настояват отноше- 
щннеката организация на СУБНОР, Симеон Си- нията между нашата страна и Република Бъл- 
мов, председател на местната борческа органи- гария постоянно да бъдат приятелски и добро- 
зацня в Желюша, Васил Цолев, председател на съседски.
МО Желюша, Васа Алексов и Борис Лазаров,
представители на ЮЛ, Новко Мадов, директор на ствани и от Еленко Петров и Васил Цолев. 
частното предприятие "Ненатекс", Тодор Манич, Празненството приключи към 13 часа след бо-
директор на общественото предприятие "Кожа- гатня обяд, който твърде гостолюбивите дома- 
ра ’ и други. кипи организираха за своите гости.

В 9 часа домакините и техните гости тръгнаха Спонсори на това приятно честване бяха: МО 
към местното гробище, където положиха свежи Желюша, общественото предприятие "Кожара” 
цветя на гробовете на бившите членове на СУБ- от Желюша, частните фирми "Ненатекс", "Мин- 
НОР, на покойните бойци от народноосвободи- га”, "Слапица”, "10 ШОП”, "Жика”, частният 
телната война, както и на бойците от последната предприемач Мподраг Стаменович и пеисионе- 
война на територията на предишна Югославия. На рът Васил Ризов. 
това достойно място присъстващите бяха привет-

всички

рано и това, че димитровград-

ята става ясно, че тя ще се про
веде през месец юли, докато ней
ните основни прояви ще бъдат онези, които произвеждат за из- 
ознаменуването на 4 юли - Деня нос, на всяка цена трябва да нас- 

бойците и отбелязване на 7 тояват да получат финансови 
- Деня на въстанието в Сър- средства от републиканския 

бия. В инициативата ”ЮЛ през фонд за развитието, 
юли”, също така /цс бъдат обх- Обсъждайки актуалните въ- 
ванати всички дейности на Об- проси в областта на културата в 
нщнекия отбор на тази партия, нашия град, членовете на Секре- 
които ще се проведат с цел да се тариата похвалиха младия ак

тьор и постановчик Борис Ла

ваПрисъстващите на зържеството бяха привет-
юли

окаже подкрепа на стопанските 
предприятия в общината, както заров, който ръководи драма- 
и на ония наши съграждани, ко
ито в момента материално са училище "Моша ГХияде от Ди- 
най-много застрашени.

Членовете на Секретариата лантливи ге ученици, членуващи 
стигнаха до заключението, че в тази секция, вече подготви ня- 
столанските фирми в общината колко хубави театрални пред- 
и занапред трябва по-тясно да ставления. Лазаров е един от 
сътрудничат с фирмите от Пи- най-активните членове на ЮЛ в 
ротски окръг, с цел да се преодо- Димитровград, 
лее острата конкуренция на до
машния и чуждестранния пазар, секретарят на ОО на ЮЛ Томи- 
както и да се намалят излишните ца Митов, един от основателите 
репродукционни и транспортни на димитровградското Сдруже

ние на художниците-любители.
Б. Д.

тичнага секция при основното

митровград и който заедно с та-б. д.

СЕНОКОС

ТРАДИЦИИТЕ ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯТ 
ЗАРАДИ ИСТОРИЯТА И БЪДЕЩЕТО Също така похвала получи и

Както в цялата страна, така н 
в Димитровградска община тази 
година бе тържествено ознаме
нуван 7 юли - Денят на въста
нието в Сърбия. Централното 
празненство бе организирано в 
местността Изворище, недалеч 
от село Сенокос, където на 2 
юни през 1944 година е сформи
ран Царибродски партизански 
отряд "Момчил Войвода".

Освен жителите на Горни 
Висок, на това тържество взеха 
участие и представители на Об
щинския отбор на СУБНОР, От
дела за вътрешните работи от 
Димитровград, Общинския от
бор на Социалистическата пар
тия на Сърбия, Общинския съ
вет на младите социалисти, Об- в речта си на тържеството град и Общинския отбор на СПС 
щинския отбор на ЮЛ и Съюза Еленко Петров, председател на присъстващите приветства и 
на запасните военни офицери от Общинската борческа организа- Драган Колев, който между дру- 
Димитровград. ция, подчерта, че жителите на гото заяви, че светлите традиции

Борците от Димитровград нашата страна и занапред трябва от Народоосвободителната бор- 
положиха венец на възпомена- да тачат спомените от Народно- ба никога не трябва да се заб- 
телната плоча, построена през освободителната борба, без ог- равят - заради историята и бъ- 
1975 година в памет на Цариброд- леД на това, че определени рет- дещето. Той категорично каза, 
ските партизани, които преди 53 роградни политически сили у нас че бойците срещу фашизма през 
години на това място са сформи- вече дълго време настояват да Втората световна война 
рали отряд и въоръжено са се оспорят свободолюбивия харак- 
противопоставили на фашист- теР на тази борба, 
ката власт. От името на ОС Димитров-

разходи.
Обсъждайки тази тема, чле-

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПО В ДИ
МИТРОВГРАД

” Декларация за 

демократична Сърбия”
В^голямата зала на Център ще се оглавява от досегашния 

Сава в Белград на 28 юни т. г. председател Вук Драшкович, 
(на Видовден), в присъствието 
на около 4000 делегати от стра
ната

конто, по мнението на делега-На Изворище край Сенокос преди години
тите. досега успешно е изпълня- 

и чужбина, се проведе тре- вал председателските функции. 
Събор на Сръбското На Събора е утвърдена кан- 

за обновление (СПО). В дидатурата на Вук Драшкович за 
работата на Събора е участвала президент на Сърбия на пред- 
и петчленна делегация на Об- стоящите избори и са приети ре- 
щинския отбор на СПО от Ди
митровград, в чнитосъстав бяха: чения и

тият
жение

дви-

дица важни документи, заклю-
п . . д тж декларации, от които
Деян Манич, Асен Иванов, Емил най-голямо значение има "Дек- 
Петров, Предраг Алексов и Ва
лентин Томов.

ларацията 
Сърбия".

Общинският отбор на СПО в 
К0^ЛЗДаДе П° ТОЗН повод Димитровград в близко бъдеще 
на С1Ю, между другото се казва:
В рамките на работната про

грама на Събора присъстващи
те делегати избраха ръководст
во на СПО, което ще ръководи 
работата на партията до след
ващия Събор. СПО и нататък

за демократична
не мо

гат да се сравняват със слугите 
на фашистките окупатори.

В официалното съобщение.

ще организира пресконферен
ция в нашия град, на която мест
ните журналисти и всички заин
тересовани граждани по-детай
лно ще бъдат запознати с рабо
тата на третия Събор на СПО".

БОСИЛЕГРАД
На и Кин-стан" през 1959 година

Историята не 
може да се 
изопачва

Б. Д.

Съобщение
Безуспешни са опитите на 

онези, които се опитват да прек
рояват историята и да изопача
ват фактите, а слугите на окупа
тора да се представят като ос
вободители. . 
сръбски народ, съвместно 
таналите народи и народности в 
Сърбия и Черна гора, който по
време на Народоосвободителна- боеца. на Съюза на бойците, Социали-
та борба изнесе на плещите си По същия повод съвместна етическата партия на Съпйия „ 
най-голямото бреме, никога и Делегация на общините Босиле- Югославската левица в Босиле 
никому няма да позволи това - град и Търговище положи свежи град посети паметника на ззги 
подчертаха между другото Асен планински цветя пред паметни- налите за свободата паотиззни „ 
Стоев и Станислав Велинович, ка на загиналите за свободата местността Кин-стан в планина 
председатели на общинските ор- родолюбци и почете паметта им. Църноок, положи свежи цветя и 
ганизации на Съюза на бойците Традиционното тържество почете паметта на загиналите 
в Босилеград и Търговище, в завърши с народно увеселение. тук бойци. В продължение на 
приветствените си слова на тър- И по повод Седми юли - Деня тържеството младежи от окол
жеството на Буков рид, организ- на въстанието на народа на Сър- ните села играха футболен 
ирано по повод 4 юли - Деня на оия против фашизма - делегация

НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА ПРА-
българското мал-

Хелзинският комитет за защита правата и свободите 
българското малцинство в Югославия поздравлява организато
рите на голямото културно събитие, което се проведе на 5 юли
А„™МИТрОВГРад' 3 повод 160 гоДини от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Смятаме,

на
Прогресивният

с ос-

Югослащщ1 <ОсобСВСТНО ^ътРУдничеств°1Я меж^Б^ащш^

*“тановктта нт ЙвпТр Тев °Т Димитровград, които, чрез 
на поисъс™ И Евстатиев, дариха огромно удоволствие 
^присъстващите в залата на Цент-ъра закултура в Дим“

пра.™ „ свободите на българей™ Гал^нсГоТюто^Ги™мач.
м. я.

о 11 ЮЛИ 1997 г.



Свобода” иска 2 милиона 
динара от Фонда за развитие

Работниците от конфекция "Свобода” от 4 юли т г ге 
намират на колективна годишна почивка Т' “
иао™ко™То-7аЗИ ?ИРМИ е сключила Доста делови спогодби с
частот почи!^ УЖбИНа’,Раб°ТеЩите ще използват само една ст от по швката и от 14 юли отново ще продължат работата

конфекция Свобода” непрекъснато сътруд- 
чуждестранни партньори. Почти цялата продукция на

на3ге^манс!атяПЛаСИРа На чУждестРанните пазари и то предано 
на германския, американския и канадския.

През октомври "Свобода” би трябвало да започне да работи
канаот^фетта, че5продцжцюггаСна^?вобом’^^Н^:Т'

в С™лаНаТа' ПОНаСТОЯ'ЦСМ 8 Двадесетина магазина на "Свобода” 
® ™ стРана, по рафтовете или в складовете, "залежава”

”а ст°иносг от около три милиона динара. С цел да се 
подобри продажбата, ръководителите на това предприятие 
неотдавна приеха решение цените на всички артикули да се 
снижат с 30 процента. Вследствие на тези мерки 
забелязва известна положителна промяна.

Като фирма, която произвежда главно за износ, "Свобода” 
неотдавна отправи искане до републиканския Фонд за развитие 
за отпускане на кредит на стойност 2 милиона динара. Засега 
обаче от Фонда не е пристигнал никакъв

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КРАЙ

СТАРИТЕ ГОРИ ТРЯБВА ДА СЕ 
ВЪЗОБНОВЯВАТ

На територията на Босилеградска община преобладават широколистните гори, преди всичко бук
овите и дъбовите - със слабо и средно качество. Голяма част от горите са стари и за да се подобри 
качеството и стойността им, се налага да се извърши мелиорация и да се обновяват”, се казва между 
другото в информацията на Минко Якимов, републикански инспектор по горско дело. Той подчертава, 
че голяма част от голините и ерозийните площи в общината са залесени с чудесни гори - преди всичко 
борови.

си.
От май т. г.

ничи с
За горското стопанство в Босилеградска об

щина често се казва, че то е една от развойните й 
тенденции. До това заключение се е стигнало пре
ди всичко поради големите площи гори. На тери
торията на общината, заемаща 571 км2, над 20 000 
ха са горски площи и около 3400 ха са площи, 
предназначени за залесяване. Твърдението не е 
много убедително като се има предвид фактът, че 
преобладават широколистните гори, преди всич
ко буковите и дъбовите, както и това, че голяма 
част от тях са стари и слабо или средно качест
вени.

на "Напредък”, понеже планове за стопанисване 
не съществуват, предприятието няма пазачи на 
горите и те често са ”на прицел” на крадците. Не 
съществуват планове за дългосрочно стопанис
ване и возобновяване на горите и в частния сек
тор.

В информацията на инспектора се подчертава, 
че в горите в Млекоминци и Бранковци е уни
щожена гъботворката, която тази пролет бе за
хванала около 50 ха дъбови гори, а поради го
лемите снеговалежи и виелици, от началото на 
миналата година досега, на много места в общи
ната са пострадали и някои борови гори. Горската 
секция е разчистила своите гори, но рухналите и 
скършени дървета в частните гори и в тези на 
"Напредък” не са махнати, с което са създадени 
условия за развитие на различни вредители и бо
лести.

напоследък се
Когато става дума за горите в Босилеградско, 

не трябва да се пренебрегва и фактът, че от ос
вобождението досега са залесени големи площи, 
преди всичко с борови гори. Трудности има и в 
резултат на това, че големи площи гори - и широк
олистни, и иглолистни - са без пътища.

Според информацията на Минко Якимов, ре
публикански инспектор по горско дело, отнасяща 
се до горите в общината, от целокупните горски 
площи около 6000 ха са държавни, т.е. на явното 
предприятие "Сърбиягори”, 3600 - на обществе
ното предприятие "Напредък”, а около 14 600 ха 
гори и горски площи са частни. "Сърбиягори” 
полага усилия да подобрява качеството на горите 
и държи сметка как ще ги експлоатира. Според 
изготвения план за стопанисване на горите, до 
2002 година тя ще възобнови голяма част от тях 
на места. Това обаче не може да се каже за горите

отговор.
Б. Д.

Има ли кражби и противзаконно експлоати
ране на горите? В информацията си Якимов под
чертава, че те не са толкова разпространени. От 
началото на миналата до края на март тази година, 
до общинския съдия са подадени 98 иска за на
казания, от които 95 са за физически, а три - за 
юридически лица. Всички те се отнасят за про
тивзаконно сечене, дребни кражби и търговия с 
дърва. В момента текат и пет углавни дела за 
кражба на дърва.

НОВИНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТ
РОВГРАД

” Сточар” дава овчарниците 

си на трекьо за пет години
В земеделската кооперация 

"Сточар” в Димитровград тези 
дни пребиваваха специалисти от 
Института за животновъдство 
от Земун поле. Посещението е 
продължение на прекъснатото 
преди пет години дългогодишно 
сътрудничество между спомена
тия институт и "Сточар”.

Както ни осведоми директо
рът на "Сточар” Ивица Матов, в 
резултат на възобновеното сът
рудничество е подписан договор, 
според който Институтът поема 
задължението да направи про
грама на научна основа за разви
тие на животноводството и зе
меделието на площите, с които 
разполага кооперацията. Това 
изисква цялостна обиколка на 
терените, за да се види състо
янието на площите, да се намери 
най-подходящото семе, защита 
от плевели, къде какво да се 
сее...

мощта на частния сектор или по
точно с включванеот на хора, за
интересувани за овцевъдство.

Идеята е овчарниците да се 
предложат на частни лица при 
определени условия. Тези усло
вия са известни сред 
ето като даване ”на трекьо” (на 
трета част). Предстои да се под
пише договор, според който ов- 
чарникът в Боровско поле се да
ва ”на трекьо’ на Илия Найде
нов, заедно със стадо от 360 овце, 
и площите, които припадат към 
овчарника. Торът, който се е на
събрал, също се дава при усло
вие да бъде използван за посо
чените площи. Дадени са и ня
колко машини за определено 
време - докато всичко се капи
тализира и частникът набави 
собствени машини. Имущество
то на частника се ипотекира 
като гаранция за кооперацията. 
Частното лице има задължение 
да дава 33 на сто от печалбата, от 
агнетата, както и всяка година да 
обновява стадото с 20%. "Сто
чар” трябва да следи производ
ството и всеки месец да върши 
"инвентаризация”, за да няма 
злоупотреби. Частното лице, ко
ето взима под наем обектите,

в. в.

БОСИЛЕГРАД: КЪДЕ НА ГОДИШНА ПОЧИВКА?

МОРЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО, НО 
НЕДОСТИЖИМО

населени-

Къде на годишна почивка? В условията на об- юли или в началото на август. Засега бизнесът ми е 
щото безпаричие, когато мнозина едва си осигуряват по-важен, отколкото летуването.”

ИВАН КОСТАДИНОВ, собственик на частнасредства за преживяване, много хора и не смеят да 
помислят за някаква "луксозна” годишна почивка. За фирма: "Засега все още внимателно разглеждам 
тях годишната почивка е добре дошла да помогнат на офертите и условията за летуване. Специално ме ин- 
село на своите близки в земеделието. А онези, които тересуват Черногорското крайбрежие и Гърция, 
имат пари, ще летуват на море, езеро или в планински Какво ще реша, все още не мога да кажа. Това зависи 
курорт. Впрочем, ето какво казват някои наши съг- и от съпругата ми. Защото ако решим да летуваме 
раждани в една малка анкета: някъде, то ще бъде семейно. Най-вероятно ще из-

ТОМИСЛАВ ДИМИТРОВ, начален учител: берем Будва”.
"Каквоти море, баня, или езеро! С оскъдната и нере- АНАНИ ЙОРДАНОВ, работещ в Електрораз 
довна учителска заплата кой може да помисли за пределителното: "Без пари отива ли се някъде? Ця 
такъв "лукс”. По-голяма част от почивката ще про- лата годишна почивка ще проведа вкъщи, на тера 
веда на село, където ще се занимавам със селскос- сата, евентуално понякога до Воденици, ако общи 
топанска дейност, а през другото време - в Босиле- ната вместно басейн направи вир. Морските и план 
град”, инските курорти все още са недостъпни за мене”.

ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ, собственик на част- ПАВЕЛ ИВАНОВ, собственик на частна пле
на фирма: "Въпреки че досега редовно летувах на тачница: "Все още правя планове и разглеждам тур- 
море, тази година съм решил да не отивам никъде, истическите оферти, но като че ли нещата се въртят 
Причината не е в недостига на пари. Ще си остана в около гръцкото и черногорското крайбрежие. Окон- 
Босилеград и изцяло ще се посветя на бизнеса”. чателно решение ще взема след десетина дни. Едно е

РАДЕ ПЕНЕВ, работещ в Отдела за вътрешни сигурно - където и да отида, годишната почивка мно- 
работи: ” Морето е привлекателно, обаче при сегаш- го ще ми помогне за по-нататъшното стопанисване 

условия за мнозина то ще си остане само мечта на фирмата. „
- още повече за семействата с деца, чието образо- ВЛАЙКО ЕВТИМОВ, работещ в Прогрес : 
вание също е свързано с доста разноски. Оставаме си "За мене дилема няма. Цялата годишна почивка ще 
у дома, а от време на време аз ще ходя в Ресен при проведа в Брестница при родителите ми - нали трябва 
баща ми да му помогна в земеделската работа”. да им помогна да приберем сеното за кравите. Баща

АСЕН ЗАРЕВ, собственик на частна фирма: "За- ми и майка ми вече са в осмото си десетилетие, сами 
сега все още не съм решил. Най-вероятно този път не могат да работят, а от нещо трябва да живеят. А, 
ще остана без годишна почивка. Тъй като имам на- от друга страна, и аз с мизерната си заплата едва 

започнах да разширявам дейността "свързвам двата края - добре, че нещичко взимам и
от село".

Разбира се, за реализацията 
на тази програма са необходими 
определени средства, които в 
момента представляват трудно 
решим проблем, но и в Инсти
тута, и в "Сточар” се надяват, че 
успешно ще го разрешат.

Представители на Института 
за животновъдството от Земун 
поле, начело с д-р Сузана Мило- 
шевич, обиколиха Горни Висок 
и Стара планина, за да видят на 
място възможностите на този 
район за производство на здрава 
храна. Това е част от програмата 
на италианските партньори, на
речена "Натура вита ^ в която 
трябва да се включи и "Сточар 

на месо. Имайки

ните

има право да ги ползва цялостно, 
дори и да се настани в тях. Дого
ворът се сключва от първи ав
густ за пет години.

Освен за овчарника в Боров- 
ско поле, има заинтересовани и 
за останалите овчарници. мерение,а и вече 

си, по-голяма част от лятото ще проведа в уреждане 
новия локал, който искам да открия към края на м. я.А. Т. на

МАКАР ЧЕ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ "Е РЕШЕНО ЗА ДЕСЕТИНА ГОДИНИ"
с производство 
предвид добрите условия за 
говедарство и овчарство в Горни 
Висок и Стара планина, почти е 
сигурно, че земеделската коопе
рация от Димитровград ще 
мери своето място в програмата. 
Още повече, че възможностите 
за пасищно угояване на добитъ
ка в Стара планина са доказани 
от жителите на Горни Висок от
давна. Сега по същия начин ще 
се угояват наистина 
добичета за производство

НЯКОИ КВАРТАЛИ ПАК НЯМАТ ВОДА
П , гплини и Босилеград приключи акцията за И наистина, миналата година имаше достатъчно вода за всички,
Преди две години в Ьосилегр, д р сс зара... без оглед Ш1 височината. Може би за това благоприятствува и

допълнителното водоснабдяване и в ^ тогава казаха, продължителното дъждовно време през летния период. Сега обаче,
ваха. А как и да не се радват,^когазо и м на Босилеград когато захвана и продължи сух и топъл период, когато температу-
ЧерП°й шл^нГшГбъде решено “ следващите десетина години рата надмина 35 градуса, проблемът с водоснабдяването пак е ак- 
и Райчиловци ще бъде решено за е . >тонално-значи гуален. Вече десетина дни мнозина босилеградчани и райчиловчани

Бо^йлеграТГраТГловци ^ снабдяваха с вода от водопровода заяви, че ритъмът на водоснавдяването е нарушен поради повреда 
на Босилеград и Рай 1иловци се « 10 л/сек. в електроинсталацията на помпената станция, която трае няколко
Т^Тколич^во се окаРза чио „Общинската скупщина в дни. Сега „ода има достатъчно. Обаче тя трябва „а се ползва само
Това количество се оказа нед вариаНти, взе решение за за това, за което с и предназначена - за домашни потребности и

гпТжване’на бунар в местността Требеница на около 900 метра пиене, а не и за напояване. Защото колкото и да има вода, ако 
изграждане на бунар в м ' на градСкия водопро- всички чешми са отворени н водата е насочена към градините или
"°л Вбуншза са етрадени две помни - едната с мощност от 32 л/сек, ливадите, количеството на водата отново ще намалее. И най- 
вод. В бунара са вград А «и над 550 одо динара, 40 вероятно, ако горещините продължат н занапред, проблемът ще
а ЛРсУнГот които са осигурени от републикански институции, а трябва да се решава с различни ограничения и наказвателни мерки, 
останалите обезпечи Общинската скупщина от своя бюджет.

не

качествени
на

месо.
Отдавна вече е извесггно, че 

"Сточар” има проблеми с недо
стига на овчари. Това вероятно е 
една от основните причини за 
драстичното намаляване 
дото овце в кооперацията. Как
то изглежда, "Сточар" е на път 
да разреши и този проблем с

на ста-

ио-
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИВ СЕЛО ПЪРТОПОПИНЦИ - ДИМИТРОВГРАДСКО

НАСКОРО ЗДРАВНА АМБУЛАТОРИЯ ИЕДЕАЛИТЕ НА 

МЛАДОСТТА СИ 

Е ВЛОЖИЛ В 

СЪЗДАВАНЕТО НА 

НОВА ЮГОСЛАВИЯ

В село Пъртопоиинцн вече започнаха рабо- ски пътища и да поправят вече съществуващите, 
тнте за преустройство на помещенията за бъде- да реставрират селската църква, да уредят мае
щата селска здравна амбулатория, както и тези за ното гробище и реконструират селските чешми и 

старата селска чешма. По водопои, както и да приспособят няколко поме- 
този повод неотдавна това село бе посетено от щения в сградата на Културния дом и по този 
председателя и секретаря на ОС Димитровград начин да създадат оптимални условия за една 6ъ- 
Никола Стоянов и Иван Янков, които изразиха деща здравна амбулатория.

В настоящия момент строителните работи, на 
работите, които провежда частната строителна които се придава най-голямо значение, са рекон- 
фнрма "Вашата къща” от Димитровград. стукцията на помещенията в Културния дом и рс-

Жнтелите на селото взеха решение за реали- ставрацията на старата селска чешма, намираща 
зацията на тези проекти миналата година, когато се на 11 километра от Димитровград, неносред- 
гласуваха местно самооблагане. Да припомним, ствено край регионалния път Димитровград-Ви- 
че пъртопопинчани ще отделят парични средства сок. Според предварителните планове тези рабо- 
в продължение на пет години - от 1 януари 1997 ти би трябвало да приключат до началото на го- 
год. до 1 януари 2002 год. дишнитс почивки. След почивките, когато строи-

С помощта на финансовите средства, конто ще телците работи трябва да приключат и да бъдат 
съберат от местното самооблагане, както и сред- открити здравната амбулатория и ремонтираната 
ствата, конто трябва да получат от бюджета на селска чешма, ще се проведе тържество по този 
Общинската скупщина, селяните възнамеряват в повод, 
продължение на тези пет години да изградят ссл-

възстановяването на

задоволство от динамнчността и качеството на

Вече бях разбрала, че Славчо Кръстев е в града ни. Ка ьд ми 
го Крум Тасев и предаде поръка да го поздравя и да му при
помня за първите години на народната власт, която насъпи с 
Околийския народен отбор в Цариброд от 1745 година. Гассв 

Славчо Кръстев и неговата съпруга Мирослава саказва, че
сключили пръв граждански брак по новия граждански кодекс. 
Сключването на брака е станало в малка стая на Околийското 
на 26 I! 1946 - и той е записан под № 1, а Крум Тасев е прочел 
точките от Закона, защото председател на Околския отбор бил 
Никола Павлов и не му било удобно като на бивше свещено 
лице да стори това. Но Славчо Кръстев все пак си довел старите 
семейни кумове: ковача Владимир Ставров и вуйчо си Никола 
Стоянов, сина на баба Магдалена Градинска. Така било в 

новата власт, когато Славчо, младият парти-

Б. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЖЕТВАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 20 ЮЛИ първите дни на
занин и военно лице, и булката му от Лесковац, сръбкиня по

Жътвата в Сърбия започна преди десетина алния сектор и 160 хектара в обществения сектор 
дни, а на територията на Димитровградска общи- се очаква реколта от около 3800 тона пшенично 
на се очаква да започне на 20 юли. Според прецен- зърно (около 3,5 тона на хектар).

Земеделската кооперация "Сточар" от Ди-

народност, станали съпрузи.
Славчо Кръстев е от семейството на кожухара Тодор 

Вацин, кореняк царибродчанин от семействата Ивкови и Къ- 
шиии. Чичо Тодор (1896-1978) имаше двама сина и една дъщеря, 
а съпругата му е красивата Борка от семейството на Градин- 
ски-Стоянови. Имали са още

ките на димитровградските селскостопански спе
циалисти, посевите на територията на общината митровград и тази година, както и през няколкото 
са в добро състояние и сега не могат да им навре- предишни, ще бъде главен организатор на жъ г- 
дят природни бедствия, освен евентуална силна вата. Тази кооперация разполага с три комбайна, 
градушка или пък голяма буря.

Според предварителните планове, жетвата в готвят за жътвата. В провеждането на жътвените 
Димитровградско би трябвало най-напред да за- работи на "Сточар” и тази година голяма помощ 
почне на площите покрай река Нишава, а след ще окажат частните комбайнери. Според офи- 
това и на нивите, намиращи се в районите на За- циални данни, в общината има 8 частни комбайни, 
бърдието и Висок.

От засетите с пшеница 950 хектара в нндивиду-

една дъщеричка, но тя е 
починала на 13 години. Имат икоито в настоящия момент се ремонтират и под-
две къщи: едната е в тясната 
уличка и е една от най-старите щк 
стилни къщи в града ни, а дру- 
гата е покрай реката. Сега от- Щш 

магазинитеБ. Д. надолу са 
"Хинко”, а преди това беше щ 
даракчийницата на чичо То- щ 
дор. Там жените в трудните и Щ 
гладните военни години чеп-

В ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ

Беритба на малина и 
вишни

малини. Според плана, малините ще бъдат изку
пени от земеделската кооперация "Сточар” от 
Димитровград и няколко частни предприятия от 
Пирот. Изкупната цена на един килограм малини 
е между 3,20 динара и 3,70 динара, в зависимостта 
от изкупвана и качеството на плода.

В село Желюша пък тези дни приключи бе- 
В селата Драговита, Поганово, Планиница и ритбата на вишни на площите на ЗК "Сточар”. 

Бански дол към края на миналата седмица за- Набрани са около 20 тона вишни, които е изку- 
почна брането на малини. В районите на тези села пило по 3 динара за килограм предприятието "Аг- 
с този плоден храст са засадени около 300 декара роекономик” от Белград, 
площи и според преценката на специалистите, та
зи година би трябвало да се наберат около 30 тона

каха стари парцали и вълна.
Славчо е роден през 1920 

година. У чил е в отделенията в 
Долна школа при Дишо Мла- 
денович, а I гимназиален клас 
- в Пирот. После била открита Гражданската школа и след като 
я завършил при строгите учители Драголюб Стойкович и Мар
ко Перишич, много пъти споменавани в разказите на учени
ците от това време, станал ученик в Търговската академия в 
Ниш. Другари са му били Славчо Колев. Глигор Станчев и 
други. От 1936 година е бил в Интендантската академия на 
Кралските войски, завършил я и започнал военната си служба 

млад офицер но скоро държавата пропаднала и той минал 
по трънливия път на пленен офицер през Черна гора и Босна. 
Като българин е освободен и по българско време станал сту
дент по финансин и администрация. После е бил банков 
чиновник, но и доверено лице на партизаните от Царибродския 
отряд. Живял е активно, влагал идеалите

Славчо Кръстев

б. д.

БОЯН СТОЙЧЕВ ОТ БОСИЛЕГРАДСКОТО СЕЛО ГОЛЕШ като

ОТГЛЕЖДА 18 ГОВЕДА И 45 ОВЦЕ
Село Голеш се намира на са- година, сега няма плод. Впрочем, 

тримеждие с България и и другите овощни дръвчета сега 
Македония. Заема площ от 513 нямат плод. Седнахме на един 
хектара, има двадесетина къщи буков труп, и захванахме разго- 
и е на надморска височина от ок- вор за животновъдството и по- 
оло 1500 метра. Известно е с та- минъка на селяните, 
ка нареченото Голешко поле, - Ето, виждате, рано е, тре- 
може би единственото плато на вата все още е зелена, обаче про- 
такава височина. С чистия план- расна и започна да се поваля, за- 
ински въздух, със здравословна- това започнах да я кося. При 
та си и девствена природа селото главният 
предлага прекрасни възможнос- Петровден. На този ден, докато 
ти за развитие на туризма. Впро- и Македония беше в Югославия, 
чем, село Голеш, а и още някои правехме голям събор в полето! 
села в Босилеградска община са Сега вече тази традиция започна 
включени в документа за бъде- да изчезва. То и хората се 
щото икономическото развите лиха. Най-много в Паланка.
На ?т^ИНЗТа 33 ПСрИОДа ОТ 1996 ПРеди Дохождаха през лятото, 
до 2005 година, като простран- сега, откакто се постави грани- 
ства, определени за изграждане ца, идват по-рядко, 
на туристическите обекти и са-

сн и младостта си в 
създаването на Нова Югославия. От 1945 до 1965 година е бил 
на военна служба в Ннш, а след това в Крагуевац, където е и 
днес с пенсия на подполковник. Живее в щастлив брак със 
съпругата си. Има и две дъщери. Весна и Борислава (под
новеното име на баба му) и трима внуци със старовремски 
имена Велко, Вукашин и Димитрие. Спокойно си живее в Кра
гуевац Сега вече, поради напредналата си възраст, по-рядко 
идва в Димитровград.

Разговаряхме дълго, дълго за родния град, за младостта ни 
и желанието да се напишат още много данни за живота на града 
ни. Желае да напише спомени за занаятчийските майстори от 
горната до долната рампа с имената и названията на занаята 
Много хвали идеята, изнесена във вестник "Братство” да се 
възобнови Братската гробница на Нешково, защото с’поло
жителност знае, че там като дете е видял кости, пушки и пис-
братск^н^Гпр^Гта к^вРеСТаВРИРа ™“ ^ На

Ип™ кПОСЛС захваЩаме «Див ДРУга тема: кои от семействата 
Цариброд са от Пирот и колко са те. Но за това ще пишем в
пения ’ 3 СГгГа МУ ?ЛаГОДаРим за свежите и подробни све-

4(г)Ч ^ I А\ А/11 , Лилия Нейкова

МОТО

нас
сенокос започва от

им.

изсе-

в
Отглеждам 18 говеда -13 ста

ри и 5 телета - повече, отколкого 
другите имат овце. И овце имам 
най-много в селото

наториуми.
Освен това селото има и бла

гоприятни възможности за ин- 
тезивно развитие на селското

Боян Стойчев

- 45. Тази обществото трябва да създаде 
пролет продадох двадесетина ат- много по-големи облекчения „ 

стопанство, преди всичко на жи- нета. Печалбата не беше лоша. селскостопанските 
вотновъдството. В селото и сега Наесен ще продада и 7-8 говеда 
има добри животновъди. Сред Каква ще бъде печалбата от тях 
тях е и Боян Стойчев, който със

ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ
производи

тели: преди всичко в областта на
„ - ^ видим. За останалите ще Д^^д^ТеТттбиГзиГа“

съпругата си Лалка отглежда 45 събера сено. А имам и от мщ съгласува сцените нтинлЗпм 
овце, 18 говеда и един кон. налата година. Ливади нямам алнитестоки ОбщинатаТн/от

Четиридесетгодишния Боян много, обаче кося и чужди. В ко- своя стоанз тпябл^Г 
Стойчев заварихме в ливадата ситбата ми помагат двамата бра- по-ускорено комуналното*1 
край пътя за Крива паланка. Бе- тя. Разбира се, не изостава по- вите проблеми пътСатГтеле' 
ше пладне. Слънцето силно при- мощта и на съпругата ми и трите фонизацията с което биха се 
пичаше, а той косеше. Едно от деца. Две от тях учат в Крива сз.здалиусловияза гю добъожи
Гка на7селеотоИ„3аКпРаша0 Боя“» "Т“’ “ ЗДН° ' В БиСТЪр- ВОТ' коет° «Ч» задържайте
тъка над селото на паша. Ьоян Когато пък става въпрос за - подчерта събеседникът ни
закачи косата на една джанка, развитието и перспиктивата на
която, за разлика от миналата селското стопанство, мисля, че

СЕЛО БАРЙЕ ИЗЧЕЗВА
което епЛ?™ най-маакото селище в Босилеградска община, 
преселването е3ване'ПредИ ГОДИНИ миграцията повлия върху 
на стояиятя 16 ХОра и Домакинства във вътрешността

п нещо е съществено за Барйе: то е първото село поя
едва Проведа.3™143 ”3 БеСНЗ ко(^,ла'но хоРата тук отглеждат 

Засега никой 
не изчезне. не предприема каквито и да е мерки селото да

м. я.
В. Б.о 11 ЮЛИ 1997 г. ШшшшШ



^^ЩАИ^РАЗГОВОР С ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ (2) В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

Романтиката и тъгата на 

димитровградската бачванка
НАЗНАЧЕН НОВ ДИРЕКТОР

С решение на министъра за 
просветата на Република Сър
бия Йова Тодорович, от 23 юни 
т. г. за нов директор на Основ
ното училище в Димитровград е 
назначен ДИМИТЪР ГЮРОВ.

Гюров е роден през 1946 го
дина в село Трапа, Димитров
градско. Основно и средно обра- 
зование е завършил в Димитров
град, а след това завършва пол у- I 
виеше педагогическо училище в жд«| 
Ниш, специалност физическа 
култура. През 1970 година за- 
почва работа в Основното учи- Ц 
лище в Димитровград като пре
подавател по физическо образо
вание. През 1981 година завър- 
шава и виеше образование във 
факултета по физическа култу
ра в Ниш.

принос в областта на физическ
ото възпитание. По време на 
двадесет и шестгодишния си 
педагогически опит в Основното 
училище, Гюров ръководи мно
го секции и отбори в областта на 
физическото образование, също 
така е дългогодишен ръково
дител и на ученическата фолк
лорна група и на хандбалния от-

Тя живее в една прекрасна 
къща, където всичко блести от 
красота и чистота. Цветята, пер
детата са подредени с вкус, а от 
малкия балкон се

Димитровград, но все пак прис
тигнала София. Сама. Мишо я 
представил на родителите си, ка
зали си човешкото "ДА" и Со
фия останала завинаги щоткрива изг

лед към реката, центъра на гра
да и тъмната зеленина на боро
вете в "Мъртвината”. Но гл 
ката е и

тук, със 
съпруг, с когото лоша дума не си 
казали никога, очевидно са си 
подхождали по вкус, възпита
ние, отношение към родители и 
ТРУД- София заобичала 
предели, довела и майка си тук, 
защото в стария край вече ня
мала роднини. Майка й почи
нала и е погребана тук, в Дими
тровград. Нашата съгражданка 
от друго поднебие е щастлива 
съпруга и учителка, има семей
ство, колеги, прекрасен дом, ко
йто с Мишо подреждат стилно и 
с много цветя.

Щастието, романтиката и 
прекрасната любов прекъсват с 
ненадейната кончина на Мишо 
през 1995 година. Заглъхва пиа-

ШШ
към "Слънчев бряг", 

където са нашите мъртви, а по
гледът на нашата събеседничка, 
струва ми се, че точно натам е 
отправен най-често. Защо, защо, 
защо?

^ На въпроса каква ще бъде 
■ неговата първа задача като ди

ректор на училището, Димитър 
^ Гюров отговаря, че ще се старае 
Ц да подчини пялата си работа на 
Щ идеята за утвърждаване на моти-

новите

ЖРСОФИЯ КИРОВА-СОНЯ е 
от Банат, източната част на Вой- 
водина. Родило се момичето Со
фия в семейството на баща 
лиционер и майка бачванка, 
не са

вация за учение и труд и за по-до
брото бъдеще на учениците. 
"Трябва да обичаме децата, за- 

циалистическата партия в Ди- щото ние сме се посветили на 
Още като ученик той е не са- митровград. За своята ангажи- тях. И да поддържаме непрекъс- 

мо активен спортист, но и пред- раност като обществен деец е нато високия авторитет на учи- 
седател на тогавашния учени- награден със Септемврийска на- лището, да обичаме професията 
чески комитет на младежта, как- града на града. От Съюза на си”, 
то и на ССРН в Димитровград, а
една година е председател на Со- граден със "Златна значка” за

Димитър Гюров
ми-
но

живели много в Скорено- 
вац. край Ковин. Едногодишно
то момиче София и семейството 
се настанили в Бачка Топола. 
Имала и брат, който живее сега 
във Франция. Младата девойка 
от Бачка научила перфектно и 
унгарски език и станала учи
телка в Чантавир. Първо препо
давала в едно основно училище 
унгарски език - нали Войводина

педагозите на Югославия е на- А. Т.
ното в дома им. престават дей
ностите на Мишо в хора, духо
вата музика, оркестъра на града, 
където беше душата на всичко. 
Оттогава тази музикална кул
тура загуби от силата си, защото 
душата и двигателят на тези ак
тивности бяха в сърцето на Ми
шо Киров. А то престана да ту
пти и за София също няма вече 
романтика и любов. Само спо
мени, безпределна тъга и поглед 
към свидните гробове на хълма,

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ИЗБРАН НОВ УЧИЛИЩЕН ОТБОРпъстрее от малцинства: словаци, 
русини, унгарци... Тя е свикнала 
на разлика в носии, говори, вест
ници и културата на разни на
ционалности. Ведно с нас, бълга
рите от Димитровград, дълги го
дини подред се провеждаше 
"Братското хоро” - манифеста
ция, която през месец май стана 
особена, много ценна изява на 
дружба, сътрудничество и запоз
наване на деца и хора от много 
области на страната ни. Живе
ела София със майка си в Чанта- 
вир, там вече преподавала сръб
ски език в унгарско малцинст
вено училище "Народни герои" 
и ето че дошла за пръв път с 
групата си в Димитровград. При 
нас ставаха такива внушителни 
по численост, разновидност и съ
държание срещи. В "Братското 
хоро” се включиха деца от Кова- 
чица, Чантавир, Руски Крстур, 
Призрен, Прищина, Пирот... и 
разцъфтяваше букет от детски 
усмивки и различни носии.

Така през май месец на 1963 
година София попаднала сред 
колеги от Димитровград и тук се 
появило пламъчето на взаимно 
привличане между нея и учителя 
ни по музика Мишо Киров, ръ
ководител на хора, духовата муз
ика и други програми в града ни. 
До есента димитровградското 
училище върнало посещението 
на Чантавир, двамата млади 
се видели и 'малкото нещо вече 
се превърнало в романтична и 
скъпа дружба. Потекли писма и 
поздравления, изявления на об
ич. Вече не било важно къде и 
как ще се срещат. Но Мишо 
обещал все пак да дойде на Нова 
година да я празнуват заедно. 
Мишо обаче бил зает в програ
мата на Дома на културата в

С решение на правителството на Република "Металац”,Миряна Алексич, Радко Малчеви Пе- 
Сърбия от 25 април т. г. в Гимназията в Димит- тър Арсенов, професори от гимназията. За под- 
ровград е назначен нов Училищен отбор (разбира председател на Училищния отбор, а същевремен- 
се, по предложение от Димитровград), понеже но и за заместник - директор на гимназията, е

преизбрана Миряна Алексич.
Новият Училищен отбор на първото си засе-

мандатът на предишния изтече.
За председател на новия Училищен отбор е 

избран Крум Величков, началник на Стопанския дание реши да обяви конкурс за дефицитни кадри 
отдел в общинската управа, а членове на отбора в обучението, а също така и за директор на Гим- 
са: Данка Георгиева от ГИД, Владислав Сотиров назията, понеже мандатът на сегашния директор 
от "Свобода’*, Емил Соколов от "Комуналац”, изтече.
Александър Делчев от "Пекара”, Десанка Велич
кова от Здравния дом, Чедомир Стойкович от А. Т.

ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ

ГИМНАЗИЯ БЕЗ ПОВТАРЯЩИ 
УЧЕНИЦИ, МНОГО ОТСЪСТВИЯ, 
МАЛКО КАНДИДАТИ ЗА I КЛАС...

Оповестените сведения за постигнатите ре- обучението, така и в работата на своите съуче
ници, или се касае за безотговорност и слабазултати в края на учебната 1996/97 година в 

двете малцинствени гимназии (Димитровград и дисциплина. Тук възниква и въпросът доколко 
Босилеград) привличат вниманието не само на родителите са допринасяли за едно такова проб- 
родителите, но и на широката общественост, лемно явление, като са давали оправдание за 
Преди всичко, защото това са единствените всяко отсъствие на ученика - независимо дали 
средни училища на малцинството. то действително е оправдано или не. По този

Нямаме намерение да нравим цялостен об- начин, макар и неумишлено, те са поддържали 
зор на постигнатия успех в двете наши гимна- своите деца в тяхната безотговорност към за- 
зии, а ще обърнем внимание само на няколко дълженията им както към училището, така и

към тях, родителите, които ги издържат, за да

София Кирова

в които почиват майка й и ней
ният Мишо.

Затова погледът на Соня- 
София е отправен с тъга към ви
сочината, която в Димитровград 
наричаме "Слънчев бряг"

В памет на Мишо - своя нез- интсресни явления.
В поместените информации в "Братство” от учат. 

4-ти юли т. г. се казва, че ог 248 ученика в
абравим съпруг - тя пази къ
щата, поддържа прекрасно ара
нжираните цветя, а в ъгъла бле
сти сияйното, завинаги похлупе
но и заглъхнало пиано. Соня жи- 

тук, няма да си отива. Тук е 
завинаги. Пенсиони-

В Димитровградската гимназия е тревожно 
Босилеградската гимназия пито един не нов- положението и със записването в първи клас. 
таря класа. Като случай в едно средно училище, От кандидатствалите 34 души, които са доста- 
това звучи малко странно. Преди всичко защото тъчин само за една паралелка, приемния изпит 
учебната програма за гимназиите предвижда за записване в първи клас са издържали 28 уче- 
твърдс обемен и сложен материал при повечето ници. Въз основа на това положение възникват 
учебни предмети, което създава сериозни труд- два основни въпроса: а) какво е станало с ос- 
ности на учениците при овладяването на пред- таналите ученици, конто са завършили осми 
видения материал. (По този въпрос са писали и клас в основното училище и б) кон са причините 
преподаватели, които провеждат обучението в за проявената незаинтересованост на осмоклас- 
дадепи гимназии). Случаят заслужава още по- ници да продължат образованието си в гимназ- 
голямо внимание и заради това, че се касае за пята, въпреки че тя дава най-широки възмож- 
четири генерации ученици (1-1V кл.), а не за пости по-късно за постъпването в един или друг 
една която с природните си способности, тру- факултет? Ако значителна част от завърши- 
долюбис и дисциплина се откроява като изклю- лите осмокласници са решили да продължат 
чепие Не държим на това, че на всяка цена е образованието си в други училища и на други 
трябвало да има повтарящи, но прави внечат- места - това говори, че интересът към гимназ- 
ленис че нито един ученик не повтаря, а в слу- ията сред тазгодишния випуск осмокласници в 
чая става въпрос за гимназия. Димитровград значително е намалял. Дали

Някои от обявените сведения за Димитров- ва въпрос за генерация, която проявява по-гол- 
градската гимназия напрано тревожат. "Когато ям интерес към различни профилирани учили- 
става дума за отсъствията, през тази учебна ща, които са извън Димитровградска община, 
година техният брой е 13 148, или по 50 на всеки или проблемът се крие в нещо друго? 
ученик” - се казва в информацията от Димит- Твърде важен проблем е н какъв брой кан- 
ровград Наистина, 50 отсъствия на всеки дидати ще се явят за записване в гимназията 
ученик през изтеклата година е много! Разбира през втория запневателен срок? Ако се има 
се не всеки ученик е направил по 50 отсъствия предвид, че нормативът за нормална работа и 
през годината, а само една част от учениците, съществуване на една гимназия е три паралелки 
които може би са малцинство в сравнение с в първи клас, посоченото явление не сигнализ- 
общия брой на гимназистите. Обаче колкото и пра ли за пораждането на нежелателни тенден- 
да са те, техните прояви предупреждават или за цип около Димитровградската гимназия?

разхайтаност, с която създават проблеми 
както на преподавателите при провеждането на

пак

вее
останала 
рана учителка е, с пълнен рабо- 

стаж от 38 прослужени го-тен
дини.

Нашата димитровградска ба
чванка.

Лилия Нейкова

Ученици от Основното 

училище на Адриатика ста-

Гоепа от тридесет ученици от Основното училище в

ира различни игри и по този на I д 1 в Баошичи и там
Димитровградски гс у юници1 „ аа неговите родители,

ще останат десет дни.Завсекиу • бъде платсНо на
това удоволствие ще струва 87 ^ ми11алата година
У'шиицитесгг димитровградското основно училище летуваха на
същото място и останаха доволни.

лична Мило ПРИСОЙСКИ
А. Т.

о11 ЮЛИ 1997 г



ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОЗАИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В СЪРБИЯ (3)

НАДНИКВАМЕ В ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО И ЖИВОТЪТ 

НА ГРАДСКИЯ ЧОВЕК
разширява диапазона на творческото 
пространство. И ако другите писате
ли проследяват живота на дедите и 
бащите в родните гнезда, той тръгва 
по стъпките на синовете, пръснати 
далече от планините на Крайщето.* « ''

дълбоко художествено осмисляне и 
по-пълно и ипидвидуализирано

Райна Попови мотивът за кръвната връзка и непре- 
късващата любов към родния край 
остава - чрез завръщането на Петър, 
малкото братче на Анка, от Стамбул 
в родните планини на Крайщс.

Животът на модерния градски чо
век, неговите морално нравствени 
перипетии, разочарования, самотата 
и отчуждението в големия град са те
ма на младия автор Новица Иванов в 
книгата му ”Да дръпнеш синджирче- 
то”. И макар че тази метафора, стру
ва ми се, не е от иай-сполучливитс, 
може би косвено отразява вулгариз- 
ирансто на отношенията, смяната на 
ценностната система, а в някои слу
чаи отсъствието на такава система, 
разпадането на нравствеността на 
дедите, духовния пакум и липсата на 
мотивация за пълноценен живот. 
Разказите на младия автор дават ос
нования да вярваме, че посоката на 
творческото му развитие ще бъде 
възходяща и ще стигне до едно по-

изо-
В книгата на ( нмеон Костов "Въ

лшебна фея” намираме и два разказа, 
за конто бихме могли да кажем, че 
имат историко-легендарен 
"Буснлово" и "Петър Стамболията”. 
В първия разказ авторът се опитва да 
надникне доста назад във времето и 
да разкаже за 
Крайщето от двама избягали войни
ци на Филип Македонски. Разказът е 
интересен и интригуващ именно чрез 
темата си.

В "Петър Стамболията" е развит 
един твърде популярен балкански 
мотив - турчин харесва мома христия
нка и я грабва насила. В случая дево
йката е българка от Крайщето - Ан
ка. която се съпротивлява отчаяно на 
турчина и в нейния упорит отказ се 
долавя поведението на Гергана - ге
роинята на Петко Славейков. Макар 
че по-нататък действието е коренно 
различно от Славейковата поема.

бразяване на героите.
Героите на Новица Иванов са 

съвременни хора, в повечето случаи 
комплексирани като Перо - нереши
телен, мскушав; като Рачо, чиито съ- 

боят от него, избягват го, а 
той спасява детето им при земетре
сение; безотговорни и повърхностни 
като Стево, който през лятото се за
бавлява с едно момиче-овчарка, а по- 

сама носи позора; Каспер е

сюжет
В заключение бих желала да спо

деля, че срещата с творчеството на 
българските писатели от Сърбия 

приятното усещане за среща с бли
зък роднина, за когото нищо не си 
знаел и тази среща събужда размисли 
и желание за по-голяма близост.

В този бегъл поглед върху лит- 
ературата на български писатели от 
Сърбия може да има пропуснати 
автори и творби. Причина 
липсата на информация за тях. При 
възможност да разполагам с всичко 
написано, би могло да се помисли за 
по-пълен и обширен труд, с наде
ждата, че ще се намери издател.

(Край)

седи се
НО"заселването на

си

сле тя
агрссиваен и необуздан и в желани- 

да живее богато става убиец. В 
повечето разкази се засяга темата за 
любовта, като това чувство е пред
ставено до голяма степен деформи
рано, без да дава полет на душата; то 
пе е и страст, не е дори разрушителна 
сила, а просто отдаване на моментно 
настроение, трепетно преживяване 
или спомен. Книгата на Новица Ива
нов с по-различна и с това, че той

сто си

за това е

Не се давай, генерацийо.
40 ГОДИНИ СЛЕД МАТУРАТА

Т
Много емоции се отприщи

ха, когато на 28 юни, на Ви- 
довден, около 11 часа триде
сетина абитуриенти от випуск 
1956/57 година се срещнаха 
пред бившата гимназия в Ди
митровград - сега основното 
училище. Топлите прегръдки, 
сърдечните целувки и по някоя 
сълза в горещия летен ден бяха 
израз на онази магнитна сила 
на ученическото другарство, 
която и след 40 години така 
силно привлича някогашните 
съученици, сега вече възраст
ни мъже и жени в края на 
шестото си десетилетие, раз
пръснали се по различни град
ове на сегашна и предишна 
Югославия. А това, че някои, 
вместо познатите образи от
преди четири десетилетия, 
виждаха съвсем други физио
номии, та дори малко се и стре- 
сваха, правеше срещата още 
по-топла и по-сърдечна.

После, отново на ученичес
ките скамейки в стая номер 22 
в ”своята гимназия”. Спазвай
ки хубавата традиция, учител
ят по рисуване Богдан Нико
лов, в ролята на класен ръко
водител, прочете имената на 
учениците от трите паралелки 
на осми клас от учебната 
1956/57 година, а присъстващи
те ”рапортуваха” къде живеят, 
какво училище са завършили, 
какво работят и какво е семей
ното им състояние. Вихърът

Колкото голяма беше радостта, че отново са се събрали, 
още по-голяма беше тъгата, която изпълни сърцата им за 
съучениците, с които никога вече няма да се срещнат. 
Тежките времена, през които това поколение пробиваше 
житейския си път, взеха трагичен данък - дори десет техни 
свидни другари преждевременно ги напуснаха.

На 40-годишнината от матурата си, с едноминутно мъл
чание и с онова човешкото, друтарското: ”Нека да им е 
вечна слава”, те си спомниха и отдадоха почит на другарите

Григор Величков - Гига,
Бранка Найденова - Брана,
Цветанка Стаменова - Цеца,
Предраг Апостолов - Педа,
Радомир Атанасов - Раде,
Милчо Бнев - Мпкича,
Васил Георгиев - Васа,
Милован Попов - Мнле Поп,
Александър Славов - Аце и 
Герогн Станулов - Таса.

си:

Група абитуриенти от випуск 1956/57 с класен ръководител 
Благойе Стошич, преподавател по сръбски език

условия за учене”, коментира
ха някои.

Традиционният следобеден 
излет до ”Манастирчето” въз
обнови най-хубавите спомени 
от ученическия и младежки 
живот, а вечерта в ”Гациното” 
- 'танцова до зори”, с уговорка 
в бъдеще да се срещат всяка 
година в последната събота 
през юни, с прегръдки за до
виждане и с песните ”3а раз
дяла дойде час” и ”Не се давай, 
генерацийо”, абитуриентите 
от випуск 1956/57 
разделиха.

на времето ги е водил по раз
лични пътища, животът не ги
галил, но те си останали честни 
и доблестни хора, конто и след 
40 години с достойнство и гор
дост могат да кажат, че са уче
ници на Царибродската гимна
зия и граждани на Димитров
град.

След като посетиха новата 
гимназия, където любезно ги 
прие директорът Томислав Та
ков, мнозина, които за пръв 
път я видяха, бяха искрено 
въодушевени от онова, което 
чуха и видяха.

Ех, къде щеше да ни бъде 
краят и ние да имахме такива

отново се

В. Димитров

ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

” Училище сред 
природата”

преместена и ученическата кухня, постоянно ще 
има медицинска сестра, а детският лекар 
циалистът по хигиена ще се сменят всеки ден. С 
учениците ще бъдат и двама педагози, а органи
затор на мероприятието е Небойша Йотов - 
представител на дружеството "Приятели на де
цата . Целта е всяка година там да се организ
ира такава школа, в която ще пребивават не 
само ученици, които притежават литературен 
талант например, но и художници, да се създаде 
пленер, да се събират еколозите. А след това, и 
по време на учебната година, може би една част 
т обучението по природознание може да се 

провежда там. През тази първа за школата 
година, основното съдържание все пак ще бъде 

швка сред природата и спортно възстано- 
. Финансовите разноски ще бъдат 

напълно от Основното

и спе-

От 14 до 20 юли в сградата на училището в 
Грънски Одоровци ще бъде организирано "учи
лище сред природата”.

15 ученици от пети до седми клас от основ
ното училище в Димитровград една седмица ще 
пребивават в училището, което е приспособено 
специално за тази цел. От самото название става 
ясно за какво училище става дума. Всичките 15 
ученика там ще имат велосипеди, с които всеки 
или всеки втори ден ще отиват до Звонска баня. 
В 1 рънски Одоровци (в училището) ще бъде вяване поети

А. т.училище.

11 ЮЛИ 1997 г ШшшШ



ОТ СВОЙ ъгъл

А ПРОГРАМА,
ДОСТОЙНА за апостола

НА СВОБОДАТА
Из архива на 

Царибродски 

партизански отряд 

"Момчил войвода"
Гт.пм^ртиоТ тхпмгг-^г, ято навлезе в третата си годишнина, а все още

ппепг-гяп^П 1 ЬРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА, няма постоянна експозиция на димитровградски- 
артисти на великотърновския дра- те художници. Когато се знае, че средствата за 

мов” и узикален театър Константин Киси- изкупуване на картини се заделят от Общинската 
"Хпигто аРтисг^и на Димитровградския театър скупщина, тогава съвсем логично е тя да ги насочи 

р отев , както и от солисти и музикални към Градската галерия, имаща в сутурена идеални 
изпълнители на ансамбъла ”Филип Кутев” от помещения за такава една експозиция, 

осрия (за пръв път се изпълнява една такава Защото едно е училищна сбирка, а съвсем дру-
рограма и по такъв повод), показа, че го е такава сбирка в Градската галерия, която по 

възможностите за културно взаимодействие и всяко време ще бъде достъпна на ценителите на 
сътрудничество от двете страни на границата изобразителното изкуство. Впрочем,създаването 
наистина са неизчерпаеми. От друга стрна, с тази на постоянна експозиция от картини на дими- 
прогрзмз на дело заживява често декларираната тровградски художници, както и постоянна ек- 
готовност за културно взаимопроникване и опозиция на Погановския пленер, безспорно са 
обогатяване на културите на двете страни. главните насоки за дейността на Галерията, както

Рециталът, посветен на 160-годишнината от и постоянно организиране на изложби на худо-
рождението на Васил Левски - Апостола на свобо- жници.
дата, плени димитровградските любители на сце
ничното слово не само с качеството на изпълне- в основните дейности на едно ведомство в дейнос- 
ние, но и с широтата на духа, с който бе проникнат, тите на другото.
И Базовите стихове, посветени 
на Левски, и диалогът между ту
рския бей - миралай и очакващия 
бесилката Левски, представлява 
слово за себежертвоприно- 
шението в името на Свободата.
Диалогът преминава границите 
на времето и се пренася и в наши

(Публикува се за пръв нът)
Веднага след формирането на Царибродски отряд 

мчил войвода” щабът на отряди набави Гиииеща машина и 
започна да Пише възвания до кметовете и кметските нимееш- 
ниии, до офицерите и Подофицерите от българската армия, 
а и други ПреПиски. Обнародваме някои документи, които са 
заПшзени и се съхраняваш в Архива на БКП в София.

До кметовете, кметските наместници, реквизиционните коми
сии и административните и други представители на властта

ЗАПОВЕД
В срок от десет дни да се престане сограбването на населението. 

Мандрите от околността, които още работят, да прекъснат веднага 
работа, за да не страда инвентарът на селяните. Там, където 
продължават - без значение дали е селска, или на търговец, ще 
бъдат унищожени. Вълната не смее да се взима от селяните, а да 
остане на населението. Там, където вълната се вземе от селяните, 
ще отговарят представителите на властта, централните кметове, 
кметските наместници и реквизиционните власти. За неи
зпълнение на настоящата заповед представителите на властта ще 
отговарят лично пред щаба на отряда, както и пред народния съд.

”Мо-

Така, струва ми се, има удвояване, "намесване”

От щаба на Царибродски отрядБалкана, 13 юни 1944 г.
Пиршархив София, фонд 87

Царибродски партизански отряд ” Момчил войвода” 
ПОЗИВ

дни като завет да се пази тази 
най-ценна човешка придобивка. 

Постановчикът Иван Евста-
към българските офицери, подофицери и войници
Драги офицери, подофицери и войници, когато избухна Вто

рата световна война, в България беше на власт узурпаторското 
фашистко правителство на Кьосеиванов, което отиде против во
лята на българския народ и предаде страната ни на Германците. 
След него дойде фашистът Филов, който доведе германците в 
България, който обяви война на Англия и Америка, изпрати 
българска войска в братска Югославия и съседна нам Гърция, за да 
изпълняват срамната и позорна роля на жандарм на Хитлерова 
Германия. За срам на българската нация, намериха се фашизирани 
офицери, подофицери и войници, които ревностно изпълняваха 
службата си на фашистките жандарми против борещия се братски 
югославски и съседния нам гръцки народ. Избиваха жени, деца, 
старци, плячкосваха и палеха цели села.

Знаейки настроението на българския народ, фашистите не пос
мяха да тикнат българската армия в открита война срещу нашите 
освободители - братския руски народ, а започнаха една прикрита и 
подла война против нашите освободители - русите. България се 
превърна в база на германците - особено черноморските и дунавски 
пристанища. Цялото българско производство и транспортът бяха 
в услуга на германците. Всеки селянин, работник, железничар, 
офицер, подофицер и войник освобождаваше един германец да 
отиде на руския фронт. За българския народ нямаше хляб, дрехи, 
обувки, мазнини, месо, захар, защото всичко се даваше на герман
ците. Всички българи, които се осмеляваха да протестират против 
ограбването на народа и искаха хляб за гладните деца, бяха 
обявявани за противдържавни елементи и биваха разстрелвани, 
пребивани и интернирани, а ония, конто успяваха да избягат от 
ударите на фашизма, хващаха Балкана и започваха организирана 
въоръжена борба. Така се създадоха първите партизански отряди, 
към които се присъединяваха всички честни патриоти «желаещи 
свобода на своя народ. Всичко това фашистите вършеха в името на 
обединена България, а всъщност България беше превърната в 
Германска колония, която Хитлер ограбваше заедно с присъеди
нените към нея области, чрез български продажници, за да не 
накърнят националното достойнство на българина. Каква подлост 
и гавра! Същата подла политика продължи и фашисткото 
правителство на Божилов, който разтури българските финанени и 
разсипа народното стопанство.

Драги офицери, подофицери и войници, ние видяхме резулта
тите от тази противонародна фашистка политика на Филов, Кирил, 
Михов, Божилов и сие. Нашата хубава столица биде разрушена, а 
така също и други градове, а страната беше доведена до пропаст. 
Не взели поука от всичко това, безумните български фашисти 
продължават своята протнвнародна, прогерманска политика и 
сега, когато е ясно на всички, че Хитлер е загубил войната, когато 
русите се бият на германска, полска, унгарска и румънска терито
рия и са вече на българската граница, а съюзниците освободиха 
Франция, Белгия, Италия, нахлуха в Холандия и достигнаха ли
нията Зигфрид. Германската армия е разгромена и пред капиту
лация. При това положение Румъния и Финландия се възползваха 
да сключат мир и се обявиха против Германия.

В това време България чрез багряновци, мураеевци и други 
верни на престъпниците регенти демагогстват, че провеждат наро
дна политика, като се мъчат да запазят фашисткия режим и про
дължават да подпомагат фашистка Германия с обявения от тях

тиев с пестеливи сценични сред
ства (един одър и една бесилка), 
с ефектни светлинни и музикал
ни илюстрации, успява да пре
създаде атмосферата на неравн
оправния дуел, в който наглед 
победеният (Левски) 
като духовен победител, защото 
в себе си съчетава жаждата на 
балканските народи за свобода и сваляне на ос
манското иго. Ако на места беше снижен 
тоналитетът на патетичността, (и в стиховете, и в 
диалога), ако Левски беше "среден на ръст, със 
сини очи и руса коса...”, внушението щеше да бъде 
още по-голямо. Така мнозина бяха озадачени от 
"беловласия” Левски, въпреки че изказаните 
реплики съвсем звучаха ”по Левскому”.

Втората част на програмата, в която солисти- 
певци и музикалният състав (кавал, гъдулка и та
мбура) изпълниха няколко старинни песни 
певи, напълно беше в съзвучие с общата атмос
фера и настроение на изнесения рецитал.

С една дума, ПРОГРАМА, достойна за Апос
тола на свободата.

ХУБАВО НАЧИНАНИЕ, НО...

излиза
Част от програмата

НЕСПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
На последното заседание на Съвета по обра

зование, култура, информации и физическа кул
тура, като първостепенна задача бе изтъкната 
необходимостта от поставяне на изолация в На
родната библиотека, защото две от помещенията 
са влажни и мухлясали и не могат да се ползват за 
съхраняване на книгите.

Тези дни обаче сме свидетели, че в народната 
библиотека, в просторния хол, е внесен бюфет с 
няколко маси и столове. За целта са изразходвани 
няколко десетки хиляди динара. Мнозина се пи
тат: нима наистина на Народната библиотека в 
момента е най-необходим бюфетът?

Да оставим отговор да даде Управителният 
съвет на Народната библиотека и компетентните 
там.

с на-

Тези дни в Димитровградската гимназия бе от
крита постоянна експозиция на димитровградски 
художници, някогашни ученици на гимназията, а 
вече изявени творци в изобразителното изкуство.

всяка похвала. Ако

Но ще кажем, че в хола вече се помещава част 
от музейната сбирка от старинни предмети и на
ходки от по-далечното и по-близкото минало. Ос- 

тук са и етнографски материали (носии, 
с пластма-

вен това
съдове на бита и лр.), които, заедно 
совия и от метал бюфет, са в пълен дисонанс. 
Проявена е безвкусица, която може само да от
блъсне, а не да привлече повече читатели. Храмът 
на книгата, както чесго наричаме Народната биб
лиотека, едва ли е най-подходящото място за 
бюфет, дори и той да се използва само за кафе и 
безалкохолни напитки.

Начинание, което заслужава
димитровградските любители на изобраз- 

можаха да видят общо-
досега 
ителното изкуство не

изложба на димитровградскитехудожестве н ата 
художници, то поне на едно място да се срещнат с 
част от творчеството им, за което неведнаж и не 
на едно място се говори с гордост.

Бие в очи обаче един друг факт: една част от 
тези картини са изкупени, а друга част са подарък 
на училището от художниците, предишни 
ученици Може би и това е в реда на нещата, ако 
Димитров^ая нямаше ГРАДСКА ГАЛЕРИЯ, ко-

ст. н.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА ПАРКИНГ
За собствениците на тези леки коли 

като че ли важи правилото: "Където на
мериш добра сянка, паркирай колата! А 
сянката е на една от двете зелени площи в 
града - триъгълника пред Общинския съд, 
под брезите. Своевременно тук бе запла
нувано да се построи възпоменателна че
шма, но поради различни причини това не 
се осъществи. Преди няколко години пра
зната площ бе засята с трева и ”оле-мале 
уредена. Днес тя е доста запусната и ето за 
какво служи. А колите са тук ежедневно, 
тъй като собствениците им работят в 
общината.

неутралитет.
Драги офицери, подофицери и войници, последният час е уда

рил. Великото руско търпение се изчерпи. Русия обяви война на 
Българското фашистко правителство. На борба против фашизма! 
Да запазим името и честта на българския народ и се наредим на 
страната на свободолюбивите народи.

Присъединявайте се към Червената армия и партизанските 
отряди! Бийте хитлеристките грабители и техните слуги, българ
ските фашисти, където ги срещнете!

Всички честни българи на борба против фашизма!
6 септември 1944 Балкана Смърт на фашизма, 

свобода на народа!
А. Т.

Подготвил: Богдан Николов

11 ЮЛИ 1997 г.



СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

БРЕБЕВНИЦА
сит жипеели 372 жители; 1961 година - и 84 домак
инства живеели 328 жители; 1971 год. - в 69 дома- 

живсели 233 жители; 1981 год.- в 55 дома-
В югоизточната част на Забърдието, само на 

500 метра от югославско-българската граница, се 
намира село Брсбевница. От Дими тровград е от- кинегпн 
далечено на 17 км. Ако тръгнете с автомобил, до кинства живеели 140 жители. Сега в 40 къщи жи- 
Манастирска воденица, където е кръстопътят веят 60 жители. Къщите па бребевничаии са 
между селата Пъртоиоиници, Моннци, Мъзгош, групирани но фамилии: Доданови, Марикьини, 
Брсбевница и Смиловцн, ще се движите по асфал- Днпчипн, Гюзини, Пошини, Манолови, Джукьи- 
тово шосе, а нататък, на югоизток, по долината на пи, Джавинн, Каралеиии, Талиянци, Истатини, 
Забърдска река пътят има твърда каменна основа Андасарови, Васкови, Мариикови, Джурини, 1 ур- 
и е насипан с чакъл и пясък. Буйната вегетация в цн, Андонови, Шерини, Тричкови, Мицкови, Па-

1НППИ, Мадиии, Албанци и други - ни каза Рушкодолината на реката, върбите и тополите, сливите 
край пътя, правят пътешествието ви приятно, Тодоров.
чувствате се така, като че ли пътувате през някое Селото се намира на надморска височина 734 
туристическо място. До кръстопътя с Мъзгош метра. Най-високата точка в селото е хълмът Ма- 
пътят не е толкова лош, изровен е и на места има гура на 812 метра надморска височина, където се 
дупки, но завиете ли вдясно и като преминете намира столетен дъб със стратегическо значение, 
моста на реката, пътят до селото е стръмен и който служи за ориентация - където и да се нами- 
каменнет, та бавно трябва да карате автомобила, рпте в полето па Забърдието, откъдето и да 
за да стигнете благополучно. На места се налага и гледнете. това дърво се вижда. Най-ниската точка

местността Ат анас в долината на реката - 692

Реставрираната църква "Св. Архангел" в Долно Кърнино

БАБУШНИЦА
по- РЕСТАВРАЦИЯТА НА 

ЦЪРКВИТЕ - ВРЪЩАНЕ 

КЪМ КОРЕНИТЕ

да спрете, но като погледнете наоколо - поле ши- е в 
роко, хубаво, меко, зелено, прелестно, родни ниви метра. Това същевременно е и най-ниската точка 
с буйна изкласила пшеница, овес, ечемик, царе- в Забърдието.
вица, ливади с буйна, мека, зелена трева, копачи. Село Бребевпица разполага с 1050 хектара зе- 
косачн, говедари, овчари... отново се чувствате меделски площи: 231 хектара ниви; 1 хектар 
приятно и продължавате. Навлезете ли в селото, зеленчукови градини; 5 хектара овощни градини; 
посрещат ви къщите от двете страни на пътя и в 156 хектара ливади; 450 хектара пасища; 207 хек- 
дола, по-малко бели, гиздави, весели, а иовечето тара гори. Структурата па земеделските площи е 
рухнали,с навъсени чела, самотни. Но излезете ли била основен фактор, който е определял насо- 
от селото на другия край, намирате се пече на чеиостта на земеделското производство повече 
върха на хълма Бучумет, откъдето хубаво се към скотовъдството. Бребевничаии помнят, че 
вижда панорамата на селото. И наистина: "Бре- някога в селото е имало 1700 овце в осем булюка, 
бевница в четири редици, отдалече на градче над 200 говеда, около 100 коне, около 90 свине, 
личи" - беше написал за родното си село Симеон Според преброяването на домашните животни

през 1971 година в Бребевпица имало974овце, 156 
В подножието на Бучумет, от северозападната говеда, 7 коне и 84 свине; през 1981 година имало 

страна, се намира чешмата на бребевничаии, из- 853 овце, 177 говеда, 2 коня и 86 свине. Сега бре- 
градена през 1934 година с общия труд на всички бевничани отглеждат400овце, 140 крави, 50 свине 
трудоспособни жители на селото. Главен майстор и 6 кози. 
бил Душан Видановнч от Крушевац, който още

Бабушнишка община е започнала реста-• Па територията на 
нрацията на няколко църкви
• В това начинание най-голямо участие са взели жителите на с. 
Долно Кърнино, които напълно са реставрирали вековната църква 
” Св. Архангел”
• Това означава, че се връщаме към корените, традициите и вярата
си

За разлика от много други села в Бабушнишка община, които 
нямат църква, село Стол има две - "Света Петка” и ’ Свети Тодор”. 
Малката еднокорабна и почти рухнала църквица ”Св. Петка” се 
намира сред един прекрасен храсталак до самата река и е обкръ
жена от дървета - столетници. По своите размери тя е значително 
по-малка от църквата "Св. Тодор”, но е много по-стара от нея. 

За поятите и водопоите с удоволствие ни раз- Запазена е само олтарната част на храма, която е закрита с им- 
тогава сложил кранчето, което и сега функ- каза Симка Тодорова от Брсбевница. В мест- иронизиран покрив, за да се предотврати по-нататъшното раз-

рушаване. Даровете и прегорените свещи върху престолните икони 
^ показват, че хората все още идват тук и "храмът” живее! Цялата 

околност излъчва нещо необикновено: недалеко от църквичката е 
известният надалеч студен извор, а на петдесетина метри от Него е 
Божковнта воденици, в която св ес укривали хайдути. Близо до 
извори те "пекли волове и дарявали злато на църквата", Поради 
липса на други точни критерии, само един храст, на няколко крачки 
от църкопти. свидетелства за дълголетието на храма. Обиколката 
на храста е 420 см. а местните хора му приписват чудотворна мощ. 
Разговарях с един 85-годишен старец, който ми каза, че църквата 
съществува "от памти века" и че според разказите на неговия баща 
тук са наобикаляли и хайдути. Според него допреди двадесетина 
години църквата е била в отлично състояние, но властите в Нова 
Югославия са я игнорирали заради преданията, свързани с хай
душкото злато. Тук се е копало безмилостно и се е ограбвало 
всичко, което е имало някаква стойност. Една година гърмотевици 
са унищожили няколко стада овце и хората вярвали, че "Света 
Петка се е разгневила", но плнчкосването на църквата продъ
лжило.

Костов.

ционира.
С хубавата, студена вода от 

чешмата е свързана легендата за 
името на селото. На около 300 
метра над чешмата, под грани
чната застава, се намирали ку
лата и чифликът на турчина, ко
йто владеел тази област по вре
ме на турското робство, когато 
селото не е било на мястото, 
където е сега, а селищата били 
около, далече по скритите ме
ста, където били поятите. Пър
вите къщи били в местността, 
която и сега наричат Стара моя
та. Останките от кулата, дуп
ките и градежите вее още не са 
заличени. Всяка сутрин турчи
нът идвал ни чешмата да се 
бръсне като в берберница. След 
освобождението от турското иго 
първите преселници започнали 
да строят къщи около чешмата, 
където било берберницата 
турчини, и от "берберница" селото нарекли Бре- ността Барйе били поятите на Динчини; в Язо- 
бевница. Водата от този чашма била толкова иинье поятите па Андасарови, Истатини, Андо- 
хубава и студена, та от нея карали а бъчви на нови и Марикьини; в Краище поятите на Дода- 
турците в Крупъц край Пирот. Имената на селата нови, Джукьини, Каралеиии, Васкови и Мицкови; 
в Забърдието дитират още от XVII век, а за Бре- в Росулье поятите на Манолови, Джуриии, Тали- 
оевница и Петърлаш се смята, че са ний-стари. инци и Пашини; в местността Стара ноята се нами- 
Още през 1850 година ученици от Брсбевница, рали поятите иа Джавини и Мадини. Навремсто 
моинци и Мъзгош ходили но училище в Крупъц, по протона и пасищата имало толкова качествена 
където владеел султанът Меджид, който давал трева, която увеличавала млеконадоя значите- 
свобода на обучението и през чисто владение лно, така че освен сутрин и вечер, бребевничаии 
училището работило най-добре. Едно иреме там дояли овцете и на обед. От Гергьовден до Гми- 
учителствуаал Кърста Чирич от Петърлаш. троадан животът на солото се преселвал а полето 

Когато турската власт отслабнала, главата- и поятите. Вечер овчарите се събирали па сели- 
рите започнали да се оттеглят пред въстаниците, нка. играели па' карти, пиели варена ракия А 
а техните слуги, кърджалиите, идвали па орди, промлазът а Бребевпица, казват бил същински 
нападали и плячкосапли хората, заради което те празник, народно аееелие а то от квдй воеме йш, 
започнали да се преселват и правят къщи близо ли духови оркестри и прочуз имузик ти без ко ' 
една до друга, около чешмата и в долината, иа то ие минавало пито едно увесемнио "Кз лото са 
мястото, където сега е разположено селото. Като хората от солото, там са ^музию п итс" казват 
чули за хубавата вода, започнали да идват просел- нашите събеседници У -килим
ници и от селищата по Стара планина. Последни Поиш.™.™ ..... . г
в селото пристигнали каракачаните от някое „ " “ 1П добитъка са изворите в окол-
софийеко село и се заселили иа края, където и сега , ‘ „юто: ВРОЛО 11 Р«слвва падина, където
са къщите им. , сушите периоди на годината понякога няма

Брсбевница граничи на юг е Бачово и Рвдейна, вода’и ма особен мирис; "прт“^ма|тстара°''Св'Тм? 
нп запад с Пъртопопинци, север с Мъзгош и от тър" в Манастирската падина има 
изток с границата, поставена след Първата сво- студени питейна вода- а Бапйо има ааа ЛиЛЙ,ПВВ’ 
товна война (1920 г.), зад която е останала част от които водата се оттича; в Антанас има из попЗопп’ 
имота нв бребевничаии, но сравнитсло по-малко, чиято вода е мека и хубава за пране имаРИ Ма ’ 
отколкото на мъзгошаии, Размяната на имотите иоилови извори, три бунпра, от които вшш™ 
-Ти Ие е р"3решена МСЖДУ двстс съсе«ии и31'ича. В Антанас, на десения бряг на реката? бяха

Според пребмяването иа домакинствата и вщцбребешшшшГвдсаадтзелГнчуквселищата' 
населението от 1910 година, в село Бребевницв в там, където са били градините У Ц ’
имало 52домакииствп; 1921 година - в 56 домакин- картофи, кромид и чесън 
ства живеели 365 жители; 1948 год. - в 71 домакин-
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Църквата "Свети Тодор" е изградена през 1923 година върху 

основите иа една стара църквица. Иконостасът й е изписан на 
следващата година. Тази еднокорабна сграда е иззидана от камък, 
в след това е измазана отвън и отвътре. Днес храмът е полурухнпл, 
или по-точно - той е без покрив. Стенописите в олтарната му част 
асс още се съзират, но дъждовете са си казали думата. По своята 
форма иконостасът от чам нппомя за иконостаса в "Св. Илия" в 
Зноицм и, заедно с иконите на него, е много добре запазен. Всичко 
топа е прибрано а една постройка надалеч от храма. Покрай 
оностаса се намират по-ценните църковни вещи. Онова, което 
наистина радва, е фактът, че преди пет години е обновена камба
нарията на църквата, а от местните жители чух, че до зимата 
църквата трябва да се сдобие и с покрив.

Църквата Св. Архангел ’ в село Долно Кърнино се намира до 
самото шосе, свързващо Пирот и Вабушница. Храмът е изграден 
през периода 1937-40 година е доброволните дарения 
хора, върху ос нови‘1ч: на една значително по-стара и малка църква. 
Фасада 1а па храма е измазана, боядисана и разчленена е водоравни 
линии. Чудесно с н решението зп кубето, което е обковано е лама
рина, Вътрешността също е измазана

Млади бробооничанина

ик-

на местните

и върху нейните стени 
вещата ръка на художника ще изографиса различни библейски 
сцени от живота на Св. Архангел. Когато всичко бъде завършено, 
това ще бъде едни от най-хубавите храмове в Бабушнишка община.
_____ _____________ Камвнко М. Маркович

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

Подменят водопровода
„ С,илните Г0Р°ЩИни тези дни не попречиха нн местната 
общност дп провежда работите за подменяне на водопровод- 
нито тръби с дължинн от около 330 метра ни улиците "4 юли" 
™Г.Д»п™Р" ' 1пс,Т водопровода ще бъде подменен и на 
динара ^ЬГЪРЛНШКП ■ Стойността нн работите е 140 хиляди

След подмянатаоппит..™.»на тръбите, със средства от общината 
споменатите улици ще бъдат и иаоипанн е чакъл.

засаждат фасул,
- Следва - Ц| андрнва А. Т.

© 11 ЮЛИ 1997 г



АТЛЕТИКА
СКРЪБНА ВЕСТ

ДУШИЦА 
ДЕЯНОВА 

- ПЕТА В 
СЕДМОБОЯ

СТЕФАН СТОЙКОВ Е НОВАТА
ДОСТ" НАДЕЖДА НА "МЛА- ПОЧИНА ЛЮБЕН СТОЕВ

На 9 юни тази година след 
дълго и тежко боледуване, в Бо
силеград почина дългогодишни
ят преподавател по математика 
в Босилеградската гимназия 
Любен Стоев.

Стоев е роден през 1928 го
дина в босилеградската махала 
Липа. Основно и средно образо
вание получава в Босилеград, а 
полувисше педагогическо - гру
па математика - в Белград. Пос
тъпва на работа в Гимназията в 
Босилеград като преподавател ^ 
по математика, където, с изклю- \ 
чение на две години (една в Леск- | 
овац и една във Враня), остава * 
до края на трудовия си живот.
През 1968 година задочно се ди
пломира в Природно-математи- I 
ческия факултет - група матема
тика - в Белград. Три години е директор на Гимназията, а през 1990 
година, след четиридесетгодишна учебно-възпитателна и педаго
гическа дейност, се пенсионира.

Неговите ученици, пръснати навред по страната, го помнят като 
всеотдаен в работата, високо ценен деец на образованието, а босиле- 
градчани - като човек с благородно сърце и добродетели, които 
украсяваха неговата личност през целия му живот. Всички свои сили 
и честен човешки труд той вложи в просветното дело.

Неговата смърт остави дълбока празнота в живота на всички, 
които го обичаха от все сърце, които го познаваха, уважаваха и 
почитаха. Дълбока тъга и жал остави в душата и на семейството му.

За всичко, което им е дал, неговите ученици винаги ще му бъдат 
благодарни.

Поклон пред светлата му памет! Вечна слава!

Добър фут
болист, другар и 

ученик На 52-то Балканско сениор- 
ско първенство, което се прове
де на 28 и 29 юни т. г. в Атина, 
участва и най-добрата димит
ровградска спортистка Душица 
Деянова. За всички нас бе изне
нада дисциплината, в която в Ат
ина се състезава Деянова, а това 
е седмобой за жени. Това е твър
де тежка дисциплина, но Душица 
и тук се представи добре, спе
челвайки пето място. (Седмо- 
боят се състои от бягане на 100 
метра с препятствия, висок скок, 
скок на дължина, гюле, бягане 
на 200 и 800 метра и хвърляне на 
копие). Пред Душица се класи
раха: на първо място - Думитрес- 
ку от Румъния, на второ - Терхе- 
мени от Албания, на трето Мит- 
кина от България.

По време на отминалото 
футболно първенство, треньо
рът на босйлеградския футбо
лен отбор "Младост” Георги Ге
оргиев беше впечатлен от игра
та на няколко млади футболис
ти. За някои от тях вече писахме, 
за други тепърва ще пишем. Се
га нашето внимание е насочено 
към младия и талантлив юноша 
Стефан Стойков от Босилеград.

Стефан Стойков вече четири 
години е член на футболния от
бор "Младост”. Редовно е тре 
рал с останалите футболисти, 
въпреки че е знаел, че няма да 
успее да влезе в състава на пър
вата единадесторка. Тренирал и 
чакал подходящия момент. И не 
се излъгал. По време на тазго
дишното футболно първенство 
Георгиев от време на време за
почва да му оказва доверие. 
Стойков, въпреки че все още не 
е навършил петнадесет години, 
притежава футболен талант и с 
играта и поведението си е пра
вил добро впечатление на тре
ньора.

"Естествено, моите амбиции 
са да бъда между първите едина
десет . Но не на всяка цена. Все 
още съм млад и все още трябва 
да "пека" футболния занаят. 
Времето работи за мене. Надя
вам се, че през следващото фут
болно първенство много по-чес
то ще бъда между играещите, 
отколкото на пейката за резер
вни играчи” - казва "новата на
дежда" на босйлеградския от
бор.

похвални думи за Стефан Стой
ков. Казва, че с физическите си 
способности той 
ност да стане добър футболист. 
Притежава бързина и упорито
ст, а еднакво добре играе и в зо
ната на отбраната, и в ролята на 
нападател.

Стойков казва, че на футбол
ното игрище най-добре сътруд
ничи с Любомир Динов - Соли, 
Владица Манасиев - Шиля и с 
Мишо Йойич. Привърженик е 
на белградския отбор "Цръвена 
звезда”, а от футболистите най- 
много цени нашия национал 
Предраг Миятович и италиане
ца Делпиеро.

Стойков е отличен ученик и 
добър другар. С отличен успех 
завърши осми клас и вече се за
писа в Гимназията в Босилеград. 
През свободното си време чете 
белетристика от наши и чужде
странни автори, обича музика, 
гледа филми. Обича риболова и 
често с баща си Раде отива до 
реката или на езерото. Фамили
ята им е "закърмена" с този 
спорт и традицията не би тря
бвало да се прекъсне.

ни- има възмож-

ТАМАРА 
СТЕФАНОВА 

- ВТОРА
На 28 и 29 юни т. г. в Ниш се м. я.

проведе югославско първенство 
за млади юниори и юниорки по 
атлетика, на което участваха и 
пет състезателки от АК "Желез
ничар” от Димитровград. Най- 
голям успех в дисциплината 
хвърляне на копие постигна Та
мара Стефанова, която зае вто
ро място с личен рекорд 36,96 
метра. Първа е Янич от Нови 
Белград с резултат 37,90 метра. 
С този успех Тамара изпълни и 
нормата за сениорското първен
ство на Югославия.

Йелена Николова не успя да. 
се класира за финала на 100 мет
ра в силната конкуренция (тя е 
пионерка); Йелена Владимиро
ва зае осмо място в скока на дъл
жина, както и щафетата 4x100 
метра.

Четири години 
от преждевремен
ната кончина на 
Вера Миланова 

-Бачевска 7

Да се пише за Вера е мъчи
телно и болезнено. Всички, които 
я познаваха, знаеха истината за ^ 
нейния емоционален живот. Сега, Щ 
след като четири години не е сред 
нас, не сме я забравили и си спом
няме с уважение за нейните духов
ни тревоги и вълнения, далеч над
вишаващи силите й.

Вера Борисова Миланова е от 
Бачево, дете сираче, с баща Борис, 
инвалид от 1941 година и борбите 
при Путумел. Загубил бе ръка и до 
края на живота си носеше празен 
ръкав на сакото. Вера имаше и ма
щеха, но болезненото отсъствие 

-на истинска майка се бе отразило 
на чувствителното девойче. Кака- 
ва ученичка бе тя! По нея препо
давателят можеше да разбере как
во е казал на миналия урок, защото 
тя следеше умно и внимателно 
всички уроци, беше изявена, опре
делено силна ученичка до завърш
ване на образованието си.

Във всички училищни карто
теки и сведения Вера Миланова е 
на челно място - любима ученичка, 
любима другарка. И все така до 
дипломирането си в Правния фа
култет. Да си припомним, че е ра
ботила по професията си в града

8В8

VИ треньорът Георгиев има м. я.
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” Балкански” ще се състезава в 
Сръбска дивизия

ДС. ИНИ
IНа 24 юни 1997 година на 75 

години почина нашият мил 
съпруг, баща, дядо и свекър

юридически въпроси. Имаше една 
спретната канцелария, където ид
ваха хората от нашите села, а тя ги 
приемаше като стане на крака и 
топло и сърдечно им обясни в как
во се състои проблемът на стария 
селянин и гражданин. Така си съз
даде непринудена слава на специ
алист, професионалист и защит
ник на правата на обикновения, 
дребен и невеж наш човек. Така я 
знаят хората от околията - нежна, 
съчувствена, благородна, умна, 
знаеща. Всяко от тези определе
ния й прилягаше, навсякъде участ
ваше без остатък и лично щадене. 
Ала това беше необходимо, защо
то тя нямаше "желязно здраве". 
От дете имаше проблеми с бело
дробно заболяване, а като че ли по 

ни, в някои предприятия, но основ- ПрПВИЛО( Такива хора лелеят в себе 
но нейната дейност беше в Общи
ната, където беше член на почти 
всички отбори, значими за разви
тието и живота на града. Накрая 
беше юристконсулт и съветник по

От сезона 1997/98 "Балкански" ще се състезава в Сръбска ди
визия - група Ниш.

Макар че официално това още не е решено, на практика 
направена реорганизация на футболните дивизии от Нишкия ре
гион. Футболните отбори от Косово доста отдавна са подели ини
циатива за формиране на дивизия Косово и Метохия и това ще 
стане най-вероятно от есента. Това означава, че седем отбора от 
Косово ще напуснат Сръбска дивизия, и техните места в Сръбска 
дивизия - група Ниш - остават свободни. По този начин Ястребац- 
Пролетер” от Ниш запазва статута си в Сръбска дивизия, а 
останалите шест свободни места попълват Винер-Брокср от 
Нишка Баня, "Напредък” от Алексинац, "Рудар от Алексиначки 
рудници, "Прогрес-Продор”, "Лужиица от Бабушница и Балкан
ски” от Димитровград.

вече е

СЪРБИСЛАВ ЗЛАТАНОВ 
от Димитровград

Изказваме голяма благодар- 
ност на всички роднини, ком
шии, кръстници, служители от 
Здравния дом и всички, които 
ни изказаха своите съболезно
вания лично или чрез толегра- 

Специална благодарност 
на госпожа Лилия Нейкова. 
Семейство Златанови от Ди
митровград

Перица Георгиев 
- най-добър 

голмайстор в 
Тимошка дивизия

си най-лирнчни, духовни и съпри
частни чувства, конто разпъватми.
тяхната крехка душа.

Но и проблемите в службата, 
коравостта на някои хора, които 
стояха над нея, реални и неспира- 
щи се пред спънки на Закон и 
Правда - нарушиха нейното здра
ве. Не пожела тя да се радва на 
зелената градина и хубавата къща 
в своето село, не искаше да се рад
ва на слънчевите лъчи и росната 
трева. И си отиде...

С най-дълбока почит, с вълне
ние и пиетет си спомняме за на-

На 15 юли 1997 година со навършват 40 ДНИ от ненадейната смърт 
на нашите мили и непрежалими родителиПрез изминалия сезон Бал- 

кански" игра най-добър футбол 
в Тимошка дивизия. Но не само 
най-добър, но и най-ефикасен. 
Защото в редовете си имаше 11е- 
рица Георгиев, най-добрия гол
майстор в дивизията. Почти ня- 

на който момчето с № 
10 иа фланелката да не вкара 

В началото не всичко вър- 
най-добре, но с 22 гола в 

края на първенството той се на
реди на първо място. По този 
повод бе организиран мач в За- 
ечар между "Путеви” и "релре- 
зентацията” на Тимошка диви
зия. Тогава му бе връчена и ку
пата за най-добър голмайстор.

маше мач шата съгражданка. Ако се поста
раем да бъдем като нея, ако имаме 
високите идеали и нравственост, 
които я красяха - животът на всич
ки ни щеше да е по-човечен, по- 
хубав.

Започнал футболната 
риера в "Партизан" от Желюша, 
а слсд това в "Балкански , Геор
гиев няма намерение да сменя 
отбора и се надява, че и през 
следващия сезон все така успеш- 

"пълни" мрежите на про-

Д.с.

си ка-
гол.
веше

СТАНИМИР и ЛЕВТА СТАМЕНОВИ 
от Димитровград

Поменът ще се извърши в 11 часа на димитровградските гробища. 
Каним близки и познати да присъстват на помена.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:^син Саша, дъщеря Саня, зет Милян, внука 
Анамария и многобройни племенници

Затова я не забравяме, затова 
ще пазим спомена за нея.но ще 

тивниците. От името ма нейните съучв 
нейната класна Лилия Не

еници,
йкова

Ф11 ЮЛИ 1997 г.



СаТиРа * забава

1УГО-ШВАБА
Е М01 побратиме Ман-ю! У наше сем> /е имало свакакви 

луди: и богати и сиромашии, и работни и лаьави, и 
поштени и лопови... Али, коЪору Модремана нс]с 
не всрутсм ни да че да има. Еве зашто.

Тита Модрелап беше цивкаво дете. Сопул> му стамю 
висеше ш пмЛу, а он. га лиже и усмрца ко метилова овца. 
СиротшьПа, ишъл ]С без гаче, од дом до дом, само да, се 
пророци. Ако га пита]у:" Кво очеш: леб или млеко. , он рече. 
"Дробено". А ако му не даду, он си узне сам, али крадом.

БаТаи!та му беше селски говедар. Кад порасте, Модреман 
постаде селски евшьар. Кад стока плаидуе, очи вадс 
камснс при селску цркву. Тека су живели, све док Модрслан 
1сдън дън отиде у свет, и ]сдно време га не]е имало у село... 
А кад се врну... Вози бссну лимузину, длъгу ко литре. На нега 
шарена кошула, окол ши]у златан ланац,на руку златна 
гривна. Си]а се ко котле калаисано. Како улезс у Задругу, не 
рече "помози боб, него окну:

- Вира за сви!
Па кад се расприча. А ми смо зинули, па ни да бекнемо. 

]а га слушам и питам се: како може човек брже да се 
обогати?...

Кроз неНи дън одговор ми даде поко]ни Милен Камсновип:
" У наше село беше ]едън овчар, Пргрсо. Он имаше млого 

куче. Знало ]с болс него човек, али нс]с у ме] ало да 
орати. )сднуш Прцко примети како кучето копа прека] 
цркву. Приде он и - има кво да види: котле пуно със злато! 
Ночу , да нико] не види, однссс он злато дома и закопа га у 
огништс... Али, ]сднуш, ]сдно златно зрно излезне преко 
пепел. Спази га детенце, сунс се, соплстс се од лисковину и 
- падне у жар! И умре! После Прцкова жена рече да врну 
то] злато куде си ]С било, ]србо им ]С оно зацрнило дом.

Е! То] злато су нашли Модрслан и негов оашта, кад су 
вадили каменее при цркву. Оно ]с ни забогатило, а не 
немачке марке."

После направи Модрслан две кукс у село и ]сдну у варош. 
Накупува и ко]С му требе и ко]с му не требе, а на]вии1с 
имане: н>иве, ливаде, шуме... Али, све му малко, па преоруе 
и прекопу]с медже и селски путеви. Народ се жали при влас, 
али - нииипа! Модрслан се напи]е, пуца със пиштол>. 
Агалису]с...

И, да видиш, мо] побратиме, показа се да /е тачно 
" Богат човек ]с ко буре без дно: не пуни се". Тека и

имало, а

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

МОДЕРНИТЕ паметно

На тия, дето съблякоха сурите бала, 
културата им е много напреднала: 
откакто се преселиха до шосето, 
не мина и половин година - 
почнаха на френски да мамат прасето, 
щом помъкнат ведрото с комина.

Един мъзгошчанин буди рано внучката 
си, която дошла да му помогне:

- Айде, чере, дизай се, твое друшкьс на 
пластенье отидоше, а ти още спиш!

- Дедо, недей повече да ме тормозиш! 
Твои другари на бандери закачише, а ти 
си дошел да ме будиш!

ИнтернетПочнаха от грим и мода да разбират, 
па и от картините на Салвадор Дали, 
само че за пуста джанковица умират, 
а и от бълхи са закъсали. Неотдавна на заседание на Съвета за 

образование, култура, спорт и информи
ране бе казано, че градската и двете 
ученически библиотеки в Димитровград 
трябва да бъдат оборудвани с компютри 
и да се включат в Интернет, за да не стане 
така, че и трите да набавят едни и същи 
книги.

речено:
Модрсман.

У нашу цркву имало ]с: иконс, позлатени кретови, ]сдна 
големи огрлица със С]а]на ощети]а... Арнсла ]у ]сдна богсипа 
жена, чща чарка онсвомала... ]едну ноч, из цркву нсстане 
све! То] ]е могъл да уработи само безбожник. Несъм видел 
]а, али има Бог, он ]с видел.

Е! После поче ови]а нссрекни рит. И, док се наратиште 
1)инуло, наш Модрелнш се богатил. Докара камион, "венча' 
га. А влас ни със реп да мрдне. Модрелзан се ослободи, 
удари у тверц. Надумал се ]с прековише.

Ономад, ]а отидо у Дзвонци, да си купим клопотари, 
)србо у то] уживам. Кад тамо, у позна се със ]сдног човека 
из Пресеку. Испаде да смо исписници. Отидомо у кавану, 
Реч по реч, па до]домо и до нашег - Модремана. Познава га 
из Немачку, )србо и он работи тамо. Он прво обиколи, 
мерки ме, па кад процепи какъв сам човек, исприча:

- Слуша], исписниче! Ти]а вашинац ]с лопужа каква нема 
нигде! ^а знам негова прсскакала. Кад изби овгцарат, па кад 

запрети затри, ]а реши да зберем помок за наш народ, 
за наш кра]. Распита се како ]е на]боле. Рекоше: лскови! 
Добро. Само ми, Аужничане и Пироканци, збрали смо две 
приколице лекови. Тъг се умеша тща вашинац, Модрслан. 
Рече: "]а чу то] да откарам у Трбушницу/" Добро... Кад ]а 
до]до у наш кра), распита се за лековити. А доктури Нсииг 
и Роша се погледаше, па ми рекоше: "Ма, ]ок! Никакви лекови 
несу докарани..!' Ете какъв ]с. човек тща ваш Модрел>ан!)... 
си ]с матер!... Кад га потражи у Немачку, рекоше ми да ]е 
променил атрсс..!'

Е, мо] побратиме! }а мислим да че то] црквено благо и 
народна мука на нос да излезну Модрелану. Он може да купи 
све и да потплати влас, али Бога не може.

Остани збогом! А]д у здрав]е\

Иначе от Версаче носят костюми 
и се мажат със Шанел парфюми, 
най-луксозни цигари пушат, 
Клаудия Шифър обожават, 
а на някоя Стоянка - чорапанка 
немитите краци душат.

Наистина, те са толкова отдалечени една 
от друга, че трябва да се информират и 
чрез интернет с какви книги разполагат!

А. Т.

па

Иван Николов
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