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ПЪРВАТА КОЛОНКА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ВРЕМЕ НА 

РЕФОРМИ И 

ОТГОВОРНОСТ
СЪЗДАДЕНИ СА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ 

ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ
Формиран е Надзнрателен отбор, който ще следи поведението на всички участници в президентските и парламентарните 
изоори и ще разобличава нередностите в предизборната кампания и провеждането на изборите

На четвъртата извънредна 
сесия на Народната скупщина на 
Република Сърбия, която се със
тоя на 19 август в Белград, на
родните представители форми
раха Надзнрателен отбор, който 
ще върши общ надзор на пове
дението на политическите пар
тии, кандидатите и средствата за 
масова информация по време на 
предизборната кампания и в 
деня на президентските и парла
ментарните избори в нашата ре
публика. В Надзирателния от
бор са включени 10 видни обще
ствени деятели, 5 от които пред
ложи правителстовто на Сър
бия, а останалите 5 са излъчени 
от парламентарните групи. Чле
нове на отбора са: Даница Ву- 
кичевич, помощник-министър 
на просветата, м-р Милан Джак- 
ович. генерален директор на 
Нафтната индустрия на Сърбия, 
проф. д-р Василие Калезич, про- 
декан на Медицинския факултет 
в Белград, доц. д-р Иван Радо- 
савлсвич, продекан на Факулте
та на политическите науки в 
Белград, проф. д-р Йован Стри-
кович, директор на болницата условия за демократични, чест- В подкрепа на това твърде- 
"Свети Сава” от Белград, Мило- ни и законни избори - изтъкна в ние министърът Вицо напомни, представяне на политическите 
рад Радевич, директор на Архи- речта си пред депутатите Рато- че в законната регулатива са партии. И медиите в частна соб- 
ва на Сърбия, Весна Зобеница, мир Вицо, министър без порт- внесени изменения и допълне- ственост имат законното задъл- 
икономист в ОС Земун, Илия фейл в правителството на Ре- ния, с помощта на които се по- жение да осигурят пълно равно- 
Давидович, юрист в "Служебен публика Сърбия. - Предложени- ощрява контролът на всички правие на всички участници в из- 
вестник на СРЮ”, Миленко Ос- те от правителството и гласуван- фази на изборния процес - от борите в програмите си.

лед като на 23 юли да- 
I Де клетва пред депу- 

татите в Съюзната 
скупщина и встъпи в длъж
ността президент на Съюз
на република Югославия, 
Слободан Милошевич про
изнесе кратко, ясно и твър
де ефектно слово, в което 
всъщност представи най-ос- 
новновните програмни при
нципи и становища, които 
трябва да определят насто
ящето и бъдещето на СР 
Югославия.

"Започваме осъществя
ването на голям проект и 
процес на материално и ду
ховно обновление и рефор
ма на обществото като цяло 
- на икономиката, техноло
гията, държавата, образо
ванието, масмедиите. На 
градове и села, пътища и 
мостове, болници и учили
ща. На гражданската отго
ворност, човешката соли
дарност, националното дос
тойнство. Този проект и 
процес трябва да бъде отго
вор на последиците от теж
ките години, които са зад 
нас и отговор за прогреса 
през годините, които са 
пред нас" - каза Милошевич 
и добави:

"Мирна, свободна, неза
висима, равноправно и ак
тивно свръзана с други дър
жави СР Югославия трябва 
да основава материалното 
и духовното си възстанов
яване и по-нататъшно раз
витие върху най-съвремен
ните постижения в икономи
ката, технологията, полити
ката, науката и културата 
на нашето време. Защото 
всяко общество, което же- 

добро на себе си, тряб
ва да се стреми към матери
алните и духовните върхове 
на своето време".

- Времето пред нас е и 
време на отговорност. Зато
ва се обръщам към всички, 
които живеят в Югославия 
да бъдат преди всичко гра
ждани на своята страна, а 
след това всичко друго - 
числящи са към различни 
нации, религии, партии - 
каза Милошевич и поясни:

•Етнически, национал
ни, верски, идеологически и 
политически разлики съще
ствуват и трябва да съще
ствуват. Но всички тези раз
лики трябва да бъдат съоб
разени факта, че всички 
мие, колкото и да сме раз
лични помежду си, живеем 
в една държава, която е об
ща и е наше отечество. Тя 
може да ни прости всички 
недостатъци, освен един - 
да предпочетем друг инте
рес пред интереса на отече
ството си*.

формирането на избирателните 
сисъци до утвърждаването на 
изборните резултати. На всички 
участници в изборите се дава ед
наква възможност да вършат 
контрол над изборната процеду
ра, а на всички органи се отнема 
възможността за произволен ар
битраж. Подобрена е и законна
та регулатива по въпроса за фи
нансирането на изборната кам
пания.
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р | - Представянето на партиите
I и техните предизборни платфор- 
I ми и кандидати в медиите е една 
| от най-деликатните фази на из- 
| борния процес поради огромно-Щ

то влияние на средствата за ма
сова информация върху опреде
ленията на избирателите - под- 

тоич, директор на "Вочекоп” от ите от Скупщината актове гар- черта Ратомир Вицо и добави, че
със законните изменения и Спо-

От сесията на Народната скупщина на Сърбия

Белград, и Янош Чеке, техни- антират пълно равноправие на 
чески директор на Индустията всички участници в изборите разумението за равноправно 
за брусила от Ада. във всички фази на изборния представяне на политическите

- С формирането на Надзи- процес и осигуряват всички не- партии и в това отношение са 
рателния отбор е оформена до- обходими условия на граждани- осигурени необходимите гаран

ции за пълно равноправие на 
участниците в изборите. Всички 
медии, чийто основател е репуб-

край институционалната рамка те да използват пълноценно из- 
на президентските и парламен- бирателните си права и да дек- 
тарните избори в Сърбия и по ларират свободно политическа- 
този начин са създадени всички та си воля. ликата, са задължени да осигур

ят най-подходящи термини за

ДРАГАН ТОМИЧ, МИНИСТЪР - КООРДИНАТОР В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРЕБИВАВА В БОСИЛЕ
ГРАД И СУРДУЛИЦА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЮЖНАТА ЧАСТ НА 

СЪРБИЯ ИДВАТ ПО-ХУБАВИ ДНИлае
ше подчертано, че тази общи
на, която в развитието си пос
тига добри резултати, има 
възможности още по-интенз
ивно да ползва природните си 
потенциали. С откриването 
на започнатите стопански об
екти и част от обектите на 
Власина ще се създадат усло
вия за трудоустрояване на 
значителен брой хора, и как- 
то бе подчертано, ще се нало
жи "работна ръка да се внася” 
от съседните общини.

Министър - координато
рът прояви особен интерес за 
това как се стопанисват овце- 
фермите в Радичевци и на 
Власина. След като се запозна

Министър - координато
рът в Правителството на 
Сърбия Драган 'Гомич и ди
ректорът на Дирекцията за 
пътища в Сърбия Предраг 
Кърич на )6 август посетиха 
Босилеград и Сурдулица, къ- 
дето с представителите на
стопанско-политическия жи
вот водиха разговори за про
блемите на общините, мерки
те, които се предприемат те 
да се решават и за това как да 
се ползват неизползваните им 
природни потенциали.

Най-напред, на народния 
в местността Минчовмитинг

мост (на три километра от Бо
силеград по пътя Босилеград 
- Горна Любата) те откриха 
началото на асфалтирането
“\Гг0ЛюбНаИта-КТриБваСфея: щииата и за мерките, които 
ГРал ‘ гтппянско-по- ще се предприемат час по-
След това съ Косиле- скоро тя да се избави от кърга
граТдскаСобщина разискваха за на 10-те икономически най- те на Сурдулишка община бе-

със състоянието в тях, той 
заяви, че Правителството ще 
предприеме мерки мощности- 

развойните проблеми на об- изостанали среди в републи- те им да се попълнят докрай и 
ката те да се стопанисват рента

билно.

На митинга на Минчов мост гостите бяха посрещнати по 
традиционен начин - с хляб и сол

В разговорите с домакини- (По-обширно но 
страници 3 и 4)

Венко Димитро»



ЮГОСЛАВСКО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В ПРИЩИНА ГЪРЦИЯ ЩЕ ОТПУСНЕ СТО 

МИЛИОНА ДОЛАРА КРЕДИТФОРМИРАНО Е 

КООРДИНАЦИОННО 

ТЯЛО ЗА РАЗВИТИЕ 

НА КОСОВО И 

МЕТОХИЯ

1Г1.ПНС и ьв всички международни организации.
зан врши пътят Белград -• Атина дава абсолютна подкрепа на Югославия да се шс сс.

• Решение за откриване на гръцко консулство в Ини - |
Скопие

След проведените неотдавна 
разговори па министрите 
външните работи па Югославия 
п Гърция в Атина - Милан Милу- 
тиновим и Теодорос Паигалос - 
домакините оповестиха, че "Ат
ина ще отпусне 100 милиона до
лара кредит за цялостно изграж
дане на пътя от Белград до Ско
пие”. Шефовете на двете дипло
мации се еъгласиха в 11иш да се 
открие гръцко консулство, 
сто ще бъде от значение и улес
нение за множество югославяпи.

Паигалос каза, че Гз.рция е 
започнала да търси начин, за да 
поевтинеят гръцките визи "поне 
за балканските страни”. Сега 
югославяпи ге ги заплащат по 
125 динара. За гражданите на 
Албания те са безплатни, за ма
кедонските пет пъти по-евтини 
отколкото за нас, дока го за гра
жданите па Словения, Хърват- 
ска и Босна ге са махнати.

В разговорите най-голяма 
политическа тежест има абсо
лютната подкрепа на правител
ството в Атина за "пълна инте
грация на Югославия във всички 
международни организации и ев
ропейски перспективи”. По по
вод това Паигалос добави: "Гър
ция ще направи всичко възмож

но

Правителството на Сърбия 
на 14 август проведе заседание в 
Прищина, на което обсъди от
чета за участието на Фонда за 
развитие на Република Сърбия и 
осъществяването на политиката 
за регионалното развитие. От 
заседанието беше издадено 
съобщение, в което се казва:

"Правителството на Репуб
лика Сърбия на проведеното за
седание в Прищина под ръко
водство на Мирно Мариновци 
обсъди Информацията за осъ
ществяване на програмата за ик
ономическо съживяване и кон
статира, че успешно се изпъл
няват основните цели на иконо
мическата политика. В създаде
ните стабилни условия е увели
чено индустриалното производ
ство с 10,1 на сто, износът е уве
личен почти с 30 на сто, а цените 
и валутният курс са съвсем ста
билни.

Правителст вото обсъди О т
чета за осъществяване на поли
тиката на регионалното разви
тие на Република Сърбия и раз
витието на недостатъчно разви
тите краища, с особен акцент 
върху развитието на АП Косово 
и Метохия. Констатирано е, че 
политиката на икономическото 
съживяване, която прие прави
телството на Сърбия, успешно 
се осъществява в тази част на 
републиката. С цел по-бързо да 
се реализират утвърдените це
ли, Правителството формира 
Координационно тяло за разви
тие на АП Косово и Метохия, 
председател на което е Воислав 
Живкович. Със същата цел е 
формирана и Дирекция за реги
онално развитие със седалище в 
Прищина, директор на която е 
Драгутин-Миня Милованович. 
Техната ефикасна дейност ще 
бъде от значение и голям подтик 
за осъществяване на целокуп

ната политика за регионалното 
развитие на Републиката, преди 
всичко за ио-ускореиото разви
тие на недостатъчно разпитите 
краища, за спиране па изселва
нето и за създавано на условия за 
живот н работа на всеки граж
дани в тоя край.

Разисквайки за това как сс 
осъществява Програма та за ик
ономическо-финансовото кон
солидиране на стопанството в 
АП Косово и Метохия, Прави
телството констатира, че сто
панството в тази част на Репуб
ликата разполага с ъс значител
ни потенциали п резерви, и че са 
нужни ио-енергични мерки за 
повишаване на неговата конку- 
рентност на домашния и чужде
странен пазар, както и за ио-сил- 
ното му свързване с партньори 
от други части на Републиката.

Правителството разисква и 
върху Отчета за участието на 
Фонда за развитие на Република 
Сърбия в осъществяването на 
политиката на регионалното 
развитие и констатира, чс през 
изтеклия период, особено от 
1995 година насам, инвестицион
ните програми, които са реализ
ирани в неразвитите краища са 
имали абсолютно предимство. 
От общо заплануваните средст
ва за стопанско и регионално 
развитие през тази година, за 
стимулиране на развитието на 
недостатъчно развитите общи
ни, фондът отпусна средства за 
финансиране на 42 програми, от 
които над една трета част са из
разходвани за проекти в Косово 
и Метохия.

Реформаторските процеси, 
които са в ход, представляват 
шанс за стопанството на Косово 
и Метохия, както и за създаване 
на по-привлекателен амбиентза 
живот и работа в тоя край”, се 
казва в съобщението.

ко-

Милан МилутиновичТеодорос Паигалос

п ълна подкрепа на неминуемото 
на СР Югославия в

но и Европейския с ъюз да се ре
гулира статуса на Югославия, завъртане
Осъждаме всички опити на не- Организацията за европейската 
бивалата в историята дискрими- сигурност и сътрудничество, ог

която бяхме отлъчени противно 
на основните й принципи. Гова е 

ви, допълнителни условия, с ко- от интерес не само за СР Юго- 
ето се отсрочва повторното за- славия, но и за мира, стабилно- 
вършане на Белград в световна
та общност ”.

”С удоволствие констати- лутинович. 
рам, че гръцката страна даде

нация против Югославия и не се 
съгласяваме да й се налагат но-

стта и сътрудничеството в ре
гиона и Европа”, подчерта Ми-

РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО МИНИ
СТЕРСТВО ПО ВЪНШНИТЕ РА
БОТИ

ПО ПОКАНА НА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И МИНИ
СТЪР ПО ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЧИЕН ЧИ
НЕН

Нешко Мадич 
- консул в СофияМилутинович ще 

посети Китай Съюзното министерство по външ
ните работи неотдавна назначи Неш
ко Мадич, началник на Пиротскн 
окръг, за консул в посолството на СР 
Югославия в България.

В съобщението се подчертава, че 
до постъпването на новия пост Мадич 
ще изпъл нява сегашната си длъжност.

Съюзният министър по външните работи 
Милан Милутинович ще направи официално 
посещение в Народна република Китай от 25 до 
30 август. Това тон ще направи по покана на 
подпредседателя на правителството и мин
истър по външните работи Чиен Чичен, оп
овести нашето съюзно министерство по 
външните работи.

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО ЛИТЕРАТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГАНЧО САВОВ И ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ В БУДВА
Известният български поет и главен ш 

редактор на списание "Пламък” Георги 
Константинов и известният преводач от 
сръбски на български език Ганчо Савов 
от 19 до 24 юли бяха гости на Площада 
на поетите в Будва. Тяхното пребива
ване и четенето на поезията им предиз
вика голям интерес в този летен кул
турен център на страната.

• Ганчо Савов е известен преводач, 
публицист и писател. Превеждал е М. 
Булатович, Д. Киш, Б. Шчепанович, И. 
Андрич, М. Лалич, С. Игнятович и др. 
Поради своите убеждения и застъпване 
за приятелство с Югославия, в началото 
на осемдесетте години е осъден на 18 г. 
затвор. В затвора е прекарал 11 г. Сега 
работи в няколко редакции като редак
тор и преводач. Следвал е славист ика в 
Белград, Загреб и София.

В Будва той се представи като поет и 
прочете няколко свои стихотворения, 
които е писал на сръбски, докато е бил 
в затвора, а които са запазени благо
дарение на пазача Митев. Особено ин-

тшттж. през 1964 г. в София излиза "Лелейска 
гора , Лалич се среща с Калчев. Сред 
писателите, които особено са повлияли 
върху творчеството на Лалич, самият 
Лалич е изтъквал като свой учител Йор
дан Йовков.

Преди няколко години Савов публи
кува студия със заглавие "Мъдрият смях 
на черногорците”.

• Георги Константинов също не е
непознат на нашите читатели, защото 
негови стихотворения са публикувани в 
списанията: "Летопис Матице сриске”.
Книжевност” и "Депония”. Неговата 

книга "Обичам те дотук" е преиздавана 
няколко пъти и е достигнала огромен 
тираж. Списанието "Мост" в един от 
броевете си също публикува няколко 
стихотворения на Г. Константинов.

Посещението на българските авто
ри предизвика голям интерес сред меди
ите* Белградската "Политика" и "По- 
биеда от Подгорица публикуваха 
тервю с Ганчо Савов, а литературното 
списание "Градина" от Ниш ще публи
кува техните стихотворения в един от 
своите броеве. *

Ганчо Савов

ник "Побйеда” от 29 юли, Савов е обе- 
тересни бяха неговите спомени за наши щал да предаде на Черногорската ака- 
автори и за Михаило Лалич, с когото е демия на науките цялата си кореспон- 
имал богата кореспонденция от 1956 до денция с Лалич. Трябва да добавим 
1973 година. Според подгоришкия вест- през 1943 година Лалич е бил

Георги Константинов

в Солун и тогава успява да побегне с 
помощта на един друг известен българ
ски писател - Камен Калчев. Калчев 
гава е бил войник от запаса и е бил наз
начен да пази лагера в Солун. Когато

ин-

то-, че 
в затвора м. в.
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ОТ МИТИНГА НА МИНЧОВ МОСТ

ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ И ПО-ХУБАВО БЪДЕЩЕ
сЛбияН”?оГ»',:..МИИИСТЪР'КООрДИНатоР в Правителството на 
^то на СьобияпГ„7 ,еСКата "арТИЯ на Сьрбия и Правителсто- 
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лението от десет села.

От името на общинските от- 
бори на СПС и ЮЛ и Общин- 
ската власт, които организираха 
митинга, и на присъстващите - 
няколко стотици граждани, пре
дставители на Пчински окръг,
Окържния отбор на СПС, Вра- 
нянска и Сурдулишка община, 
на по-големите стопански коле
ктиви, каквито са Симпо, Юмко,
"Кощана” - приветствено 
изнесе Вене Велинов, предсе
дател на ОО на СПС в Босиле
град. "Изграждането на пътя, 
който е от жизнено значение за 
общината, представлява помощ 
от държавата и правителството 
за тукашното население, което 
седем десетилетия и половина 
съдбовно е свързано със сръб
ския народ”, каза Велинов и до
бави, че "междунацноналните

но има пряко значение и за насе-

стват резултатите от икономи
ческото съживяване, които са 
постигнати благодарение на ик
ономическата и целокупната по
литика на Правителството на 
Сърбия и президента Слободан 
Милошевич”, каза Къркич, отк
ривайки започването на асфал
тирането на двукилометровия 
участък на пътя. Подчертавай
ки, че сега в Сърбия се чувства 
силен развоен подем и че път
ната мрежа в републиката е ста
нала голяма строителна пло
щадка, той изтъкна:

”Сега в Сърбия се провеждат 
работи на около 350 пътища, от 
които 60 магистрални, 130 реги
онални и на над 150 местни. Ка
сае се за пътшца с дължина 873 
км и това е запланувано в Про
грамата за поддържане и из
граждане на магистралните и ре
гионални пътища в Сърбия за 
тази година, приета от Прави
телството на 31 юли т. г. За ре
ализиране на тази задача са осиг
урени 816 милиона динара, като 
330 милиона динара отпусна
Фондът за развитие”. ” Правителството полага максимални усилия, за да създаде

След като припомни, че съв- възможно по-изгодни условия за просветните работници. До края Босилеград няма да бъдат прек- 
ременните пътища са от стра- на този месец ще им бъдат изплатени неиздължените юнски и ратени след завършването на ре- 
тегическо значение за нашата юлски заплати, а в началото на септември - и за август, така че монта на заплануваните 4 км, а 
страна, понеже дават принос на занапред те ще бъдат редовно изплащани. Подобни мерки се прила- когато се завършат всичките 10 
цялостното й икономическо раз- гат и за подобряване на положението в здравеопазването - не само км.^които трябва да се попра- 
внтие и включването й в све- да обезпечаваме редовни заплати, но и лекарства. В това ще се 
товните процеси, Къркич каза: убедите до края на месеца, понеже това, което Правителството 
”Днес десетки хиляди работници обеща, това и изпълни”, каза Томич.
и механизация на домашни пред- —-----------------------------------------------------------------------------------------

Министър-координатора Драган Томич говори пред участниците на митинга на Минчов мост по случай 
началото на асфалтирането на пътя

изразходват два милиона ди- Правителството и какво пред- 
нара, колкото ще се изразходват приема сега СПС, Томич заяви:
и за двукилометровия участък, ”Ние имаме краткосрочни цели, силеградска община идват по- 
който днес започваме да асфал- чието реализиране в най-скоро хубави дни. "Сигурен съм, каза 
тираме, а 500 хиляди динара са време трябва да подобри поло- той, че днес започнахме да въз- 
предназначени 
пътища”.

” ПРАВИТЕЛСТВОТО 
СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА 

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

Според думите на Томич, за 
икономически изостаналата Бо-

слово
местни жението ни, жизнения ни стан- обновяваме тази среда, която, 

дарт, живота ни, който през из- както и целият юг в предстоя- 
теклите няколко години беше щия период , ще придобие репу- 
доста тежък. Втората част от ре- тация на твърде развита среда”, 
формите е да не спрем, докато не А обърщайки се, както той каза, 
завършим всичко, което, според към тукашния трудолюбив на- 
разполагаемите ресурси, ще род, ”който имаше доста труд- 

живеем по

за

Една от основните цели на „„
Правителствотог добре и по-богато .

ности в контактите с центрове
те”, Томич съобщи, че предстои 

Томич заяви, че всички ре- да бъде сключен договор, спо- 
шения на Правителството са ред който в Босилеградска об- 
продиктувани от състоянието, в щина ще развиват дейността си 
което се намираме и вече дават предприятия от вътрешността, 
резултати. ”Тези решения са ед- Присъстващите го поздравиха с

продължителни аплодисменти 
когато каза, че "асфалтирането

политиката на 
на Сърбия е да създава условия 
за развитието на всички области 
в републиката. Това същевре
менно е едно от основните сто
пански, обществени, културни, аПОДХОДЯЩ КАНДИДАТ 

ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА 
вШш|||р»РБИЯ

” Сигурен съм, каза Томич 
на митинга, че споделяте на
шето мнение, че когато през
идентът Милошевич предло
жи Зоран Лилич за президент 
на Сърбия, предложи добър 
кандидат. Надяваме се, че с 
Лилич, който, разбира се, убе
дително ще победи на избо
рите, още по-усилено ще про
дължим да възобновяваме 
нашата Сърбия”.

ЗАПЛАТИТЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
НЯМА ДА ЗАКЪСНЯВАТ на този участък е начало на ас

фалтирането на целия път” и че 
”работите на пътя Промая-

вят .
В края на речта си министър- 

координаторът в Правителство
то на Сърбия каза, че "нашето

приятия строят пътища по ут- правителство и СПС се стремят
върдената динамика и вече към и политически предимства. Поз- на оперативна дейност на Пра- до 2000-та година да бъдат съз- 
края на годината от Хоргош до * дравявайки присъстващите, ми- вителството, което подкрепя ре- дадени такива условия, при ко- 
Белград ще се пътува по мод- нистър-координаторътв Прави- формите по прагматичен начин, ито всички граждани в целия то- 
ерна автомагистрала. До края на телтвото на Сърбия Драган То- дейност, която веднага дава ре- зи Край да получат работа”. ’То- 
годината Сърбия ще има 600 км мич допълни: ”Днес не само че зултати и която създава доверие ва, каза той, за мнозина звучи 
съвременни автомагистрали”. започваме работите на тоя учас- у народа, че като правителство и невероятно, както им се струва 

Според Къркич до края на тък.с което децата, които са тук страна сме създали предпостав- невероятно и това, че с рефор- 
гппината в Босилеградска общи- ни помнят, но и ще създаваме ки да се развиваме по-ускорено. МИТе скоро ще наваксаме про-
яя .пе ппо/п.лжат миналогодиш- условия във фабриките, учили- За тази цел днес влагаме доста пуснатото, че с реформите по- 
" „ „,-йности "Предвидени са Щата, детските градини да имат средства в селското стопанство, ускорено ще закрачим към по-

той капиталовложения за' същите условия, както и децата особено в животновъдството, за развития свят”, каза той, капиталовложения за ^ развт'итс срсди” възобновяване на индустрията,
извърши По въпроса какво представя- кредитиране на износа и на всич- пое Предприятието за пътища

ле град, където^ц^ ^ ^ шп. реформитс, коиго започна ки по-значителни проекти .

отношения в Босилеградска об
щина са хармонични и могат да 
послужат като образец на дру
ги”.

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 
ЗА ПЪТИЩА В СЪРБИЯ ЩЕ 

СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 816 
МИЛИОНА ДИНАРА

”Тоя край, цяла Сърбия и 
Югославия след дългогодишно 
стагниране ще започнат да чув-

Асфалтирането на участъка

от Враня. В.Б.поправка

ИЗ РАЗГОВОРА НА МИНИСТЪР-КООРДИНАТОРА ДРАГАН ТОМИЧ С РЪКОВОДСТВОТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Не зная с какъв темп ще се решават проблемите, но ще ги решим”. ”Томич:

някои от дейностите, които предприе и 'тредприсм-. зова™ Д”анството „ общииата а „ незавидно положе- на Сърбия, Сотиров поиска да се направят няколко 
Правителството на Сърбия за възобновяване на сто търговията в обществения сектор не работи, про- конкретни крачки. Изискваме, каза той, в Програмата
паиството в републиката. изнолствените халета в цеха на ЕИ вече няколко години за реконструкция и модернизиране на регионалните пъ-

. г МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМИ “а затворени, мощностите в цеха за сушене на плодове тища да не се намаляват заплануваните работи е 50 на
ОБЩИНА С МНОЖЬС1 ви пг „ зеленчуци не са натоварени докрай, общественото сто, а да се асфалтират повече от 2 км от пътя Босиле-

Поедседателят на Общинската скупщина в Босиле- |рияшс за селско стопанство и изкупуване ”На- град - Горна Любата - Крива Фея и да се асфалтира
гоаяСОотшСотирои посочи проблемите, пред които е ^ „ СЪСТОЯние да развива овчарството, а участъкът на пътя Рибарци - Бранковци с дължина от
ивтавена общината, и поиска да се реализират раз- аР^анспортНот0 предприятие не е в състояние да 5 км. Правителството трябва да даде подкрепа и да се 
войните й тазгодишни програми. В какво положение се авт"бР ови ^„осените и дефектни средства и транспо?- ускори прокарването на телефонна линия от Радичевци 
ммнот <*5шината, показват множество данни. Мигра- в^ то на стоки и пътници наскоро може да спреЧ до гранично-пропусквателния пункт в Рибарци с дъл- 
цията например остави тежки последици. Не само че Р Сотиров и подчерта, че тези проблеми могат да се жина 7 км и да се реализира проектът за безжична 
броят на населението значително намаля (според пое- * В0Т с^мо с помощта на правителството на Сърбия телефонна система в цялата община. Настояваме то до 
ледвото преброяване тук живеят 11 600 ДУ“™)’ 10 е и неговите институции и ако успешните стопански фир- посредничи във Фонда за развитие да се реализират 
ГОЛЯМ и броя т на старческите домакинства, инфрас- ми от ПчиНски окръг и по-широко, преди всичко СИМ- (Но ар. 4.)
труктуратаие е развита, а пътищата са ограничаващ ____________ _____________________________________
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»
Томич: ” Не зная с какъв темп ще се решават проблемите, но ще I и решим

ДМ. Сега всичките 27 фабрики, 
които произвеждат селскосто
панска механизация и съоръже
ния, работят. Значи, в тази об
ласт вложихме над гюловия ми
лиард динара. Това са големи 
средства, но Правителството 
знае какво прави, влага ги в

(От стр. 3.)
програмите на предприятия от 
общината: програмата за и а бан
ка на съоръжения за преработ
ката на месо в кланицата на "На
предък" в Босилеград, на авто
транспортното предприятие да 
се обезпечат три автобуса, да се 
реализират програмите на пред
приятието за обработка на дър
во "Бор” за изграждане на су
шилни и за производство на бри
кети, на цеха за чорапи да се 
обезпечат съвременни машини, 
както и съоръжения за модерн
изиране и разширяване на асор
тимента в КОБОС, да се из
върши поправка на сепарацията 
на строителното прсдппятис 
"Изградня", в което да се възоб
нови една част от механизацията

и возилата, както и да се даде 
подкрепа на всички програми, 
които ще дадат възможност на 
повече хора да получат работа, и 
онези, конто са от значение за 
развитие на селата”.

(ИЕ)ТРЯБВА ДЛ СЕ 
СРАМУВАМЕ!

След като подчерта, че Ди
рекцията за пътища трябва да 
посвети но-голямо внимание на 
регионалния път през Власипа, 
който е от значение и за Босиле- 
градска, и за Сурдулишка общи
на, началникът на Пчински ок
ръг Драган Томич каза: "Долна 
и Горна Любата са села, отда
лечени на 15-20 км от Босиле
град, в които живее значителен 
брой от населението в общината 
и всички пие трябва да се сраму
ваме, ако те и занапред останат 
без път. Още повече, че това е 
иай-приката пътна връзка с 
Враня. Би било добре и Тлъмии- 
скпят край да има асфалтов път. 
Имайки предвид, че от 120 км 
регионални пътища в община та, 
само 33,5 са под лоша асфалтова 
настилка, налага се да се обърне 
по-сериозно внимание на тази 
част на Сърбия”.

В хода на разискванията за 
състоянието на пътищата, ди
ректорът на Дирекцията за пъ
тищата Предраг Къркич изтък
на: "Известно ни е, че пътищата 
в Босилеградска община са в ло
шо състояние и сме убедени, че 
тази община и целият този край 
заслужават по-голямо внима
ние. Не трябва да ни е срам като 
казваме, че имаме лоши пътища. 
Причината за това, че тази го
дина толкова се влага в този об
ласт е проста: имаме мрежа от 
регионални и магистрални пъги-

ш*
I

мощности, които винаги ще са от 
% полза за страната. И не само то- 

Ш ва. За развитие на животновъд- 
обезлечихме 54 милиона 

И|||| ДМ, а след това още 15 милиона 
КШН ДМ за овцарството, Правител- 

ството максимално ще финанси- 
щЩк ра овцефермите на Власи ни и в 
ущШ Радичсвци и те ще работят ус- 
!§§!!!| пешно”, заяви министър Томич, 

който накрая каза: "Мисля, че 
всичко, което каза председател
ят Сотиров, трябва да се осъще
стви, Не зная с какъв темп ще

1 Г
I Ш ството

>
. IШ

От разговора на Томич с ръководството на Босилогрдска община

ща с да.лжипа 17 хиляди км, от сира в първия цикъл програмите 
които 63 па сто трябва спешно да на предприятията, които изнасят 
се ремонтират". в чужбина. Всички вие пот ьрси-

кредитиране за набавката на 
че и

” РАБОТАТА НА ПЪТЯ 
НЯМА ДА ПРЕКЪСНЕ” 

След като оповести, че 
"най-вероятно на 7 септем
ври т.г. ще започне изграж
дането на пътя от югослав- 
ското-македонската грани
ца към Буяновац" н, че 
"всичко, което се започне, 
трябва да бъде завършено, 
понеже такова е становище
то и на Правителството", 
Томич каза: "Аз няма да 
позволя да прекъснат рабо
тите на участъка, който днес 
започнахме. Не само поради 
това, че чух, че този път е от 
значение за общината. Не е 
лесно, но Дирекцията за пъ
тища трябва да обезпечи 
средства. Тоя край заслужа
ва вниманието на Правител
ството и ние ще се стараем 
да подобрим положението 
м> •

ДИРЕКЦИЯ ЗА 
НЕРАЗВИТИ ОБЩИНИ 

"Неотдавна Правител
ството формира Дирекция 
за развитие със седалище в 
Принципа. Коя беше целта? 
Да се доближим до неразви
тите среди. Това не е дирек
ция за развитие на неразви
тите общини в Косово, а за 
развитие на неразвитите об
щини изобщо в тази част на 
Сърбия, значи и за вашата. 
За някои от вашите програ- 

ще търсим място и в тази 
дирекция , подчерта минис
тър Томич.

хте
ПРЕДИМСТВО НА 

ПРОГРАМИТЕ ЗА ИЗНОС
съоръжения и е сигурно, 
това е в служба на износа. Но ако 

Посочвайки някои от дейно- се бяхме определили за дребно 
стите на Правителството, него- 

миниегьр-коопдинатор
Драган Томич заяви: "Приехме успеем, ще похарчим парите и 
Закон за приватизацията и отго- няма да има прилив на нови сред- 
порно заявявам, че приехме най- ства за по-нататъшно развитие, 
добър закон, закон, който щс да- Тези средства пак ще се върнат 
де най-добри резултати в облас- във Фонда, и във втория цикъл 
тта на приватизацията в сравнс- ще финансираме и програмите,

за които днес вие говорихте”. 
Томич подчерта, че значи-

модернизиране и за въвеждане 
на нови технологии, нямаше дапият

ние с всички страни, които из
вършиха приватизация. Щс нас
тояваме нашата приватизация телни средства са отпуснати за 
да дава принос в стопанството, селското топанство в републи- 
което да стане по-ефикасно и по- ката. През април т. г. Правител- 
конкурентно" и подчерта, че ството е изготвило програма за 
част от средствата от привати- възобновяване на селскостопан- 
зацията ще се вливат във Фонда ската механизация. "За тази стане това, но ще се завърши, 
за развитие, който ще има трай- програма - Програма I - обез- Тук ще дойдат и други министри, 
на инвестиционна ориентация. печихме 70 милиона ДМ, съот- за които се прецени, че трябва да 

"Понеже имахме големи ветно 200 милиона динара. След дойдат, за да се конкретизира 
проблеми, продължи Томич, това приехме и Програма II, за как и какво трябва да се прави . 
Фондът се определи да финан- която осигурихме 100 милиона

ми

Васко Божилов

В рамките на посещението си в Пчински окръг, ми
нистър-координаторът в Правителстовто на Сърбия 
Драган Томич пребивава в Сурдулица и Враня, където 
посети местния Медицинскидентър.

В разговорите си със стопанските дейци и с ръковод
ството на Сурдулишка община Томич специално под
черта, че тази среда винаги ясно е давала подкрепа на 
политиката на президента Слободан Микошевич и на 
Социалистическата партия на Сърбия. Изхождайки от 
постигнатите досега резултати в стопанското съжив- 

страната и изпълняването на многобройните 
реформаторски програми, както и отясните дългосроч
ни цели на Социалистическата партия и развойните ре
форматорски програми на Правителството на Сърбия, 
няма дилеми и около изхода на предстоящите избори в 
тази среда. Министър Томич изрази убеждението си, че 
кандидатът за президент на Сърбия Зоран Лилич още в 
първия кръг ще получи убедително мнозинство гласове 
в тази община.

ОГРОМНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛИ
В разговорите с домакините министър Томич каза, 

че стопанството на Сурдулишка община вече постига 
твърде добри резултати, което ще е от значение за 
нейното динамично развитие в предстоящия период. 
Реализирането на амбициозните развойни проекти в 
тази община ще бъде ускорено с решително и цялостно 
провеждане на реформаторските процеси и многоброй- 
ните програми на Правителството на Сърбия за 
можно по-бързото приобщаване на нашата страна 
кръга на развитите европейски страни.

Разисквайки за реализирането на развойните проек
ти на Сурдулишка община, стопанските дейци поискаха 
по-интензивно да се ползват природните богатства в 
този край - огромните туристически потенциали на Вла-

СУРДУЛИЦА ще започне да се ползва на домашния и световните 
пазари, с висок профит и нови работни места. Това е 
първата наша фабрика на здрава питейна вода. Ще 
откриваме и нови, чак до като не се оползотворят всички 
съществуващи извори", каза той и добави, че само в 
Италия има 270 такива фабрики.

ГОЛЕМИ РАЗВОЙНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

СРЕДСТВАТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЦИОНАЛНОРеализирането на амбициозните развойни проекти в 
тази община ще бъде ускорено с решително и цялостно 
провеждане на реформите и многобройните програми 
на Правителството на Сърбия за възможно по-бързото 
включване на нашата страна в кръга на развитите 
европейски страни, заяви в Сурдулица министър Томич

сина, възможностите за по-пълно ползване на водите, 
експлоатирането на значителните находища на молиб
ден, чието производство световният пазар веднага ще 
възприеме. Във връзка с това министър Томич 
на, че с ползването на природните богатства на Власина 
и на сурдулишката долина в предстоящия период може 
да се открие голям брой работни места. Затова Сур
дулишка община има всички условия и преди края на 
този век да открие места и за онези, конто сега нямат 
работа. Сега в общината има 1018 души, които чакат 
работа. Само с откриването на започнатите 
обекти и част от обектите на Власина ще се създадат 
условия за трудоустрояване на значително голямо чис- 

ра, а ще бъде неминуемо "работна ръка да се 
внася" и от съседните общини и други краища.

Имайки предвид това, Томич 
изготви програма за трудострояване на всички в срок от 
две години. Аргументирайки реалността на посочените 
планове, Томич изтъкна примера на Фабриката за пи
тейна вода в Топли дол, която наскоро ще бъде открита. 

Неоценимото богатство, което досега изчезваше,

Освен това. във всяко селище трябва да се открият 
селскостопански мощности, преди всичко в животно
въдството, туристически обекти и малки фабрики. Опи
тът с откриването на малки стопански мощности във 
вранянския край е твърде положителен и затова тези 
програми и занапред още по-интензивно ще се реализ
ират.

яване на

"Голям шанс за откриване на нови работни места и 
за напредък на този край предлага и изграждането на 
автопътя и различните съпътствуващи го инфраструк
тури» обекти, особено в крайграничната част", под
черта Томич. Той заяви, че изграждането на започнали
те местни инфраструктурни обекти няма да се прекъсва, 
докато не се прокара съвременна пътна мрежа и телек
омуникации в съответствие с потребностите на хората 
и стопанството в този край.

Министър Томич изрази задоволството си от факта, 
че всички дейности, които са свързани с реализирането 

развойните програми за тази община, 
ствие с икономическата политика на страната. Прави
телството на Сърбия оказва финасова подкрепа 
ключително добрите програми и проекти в този кран. 
Отпуснатите средства се ползват рационално и целе
насочено и в резултат на това целият край и неговото 
население ще има голяма полза от подкрепата, която 
оказва правителството, за да се реализира Програмата 
на фонда за развитие.

изтък-

стопански

на са в съответ-ло хо
въз-
към на из-поиска веднага да се

сега

Промишленото производство в СРЮ е
увеличено с 8,1 на сто Увеличава се семейният бюджет

Югославското домакинство
първото тримесечие на тази

през 
година е

разполагало средно с 6220 динара. Тоя 
приход е по-висок с 44,9 на 
налогодишния по същото време, и ако се 
вземат предвид процентите на инфла
цията, идва се до заключение, че семеП- 
ният стандарт реално е увеличен с около
20 /О.

за статистика.
За какво най-много се харчи се

мейният бюджет? "Все още за прехрана 
и това е 43,9 на сто”, подчертава Бело
глав. Наистина, това е по-малко в срав
нение със същия миналогодишен пе
риод, когато за тази цел се изразходваха 
47,5 на сто от бюджета, което показва, че 
жизненият ни стандарт започва да се 
повишава. На второ място са разходите 
за квартира, ток, отопление и под. -14.8 
на сто. За облекло и обувки се отделят 
6,3 на сто, колкото и за цигари и питиета:

1|а ^то се отделят за транспортни и 
ПТТ услуги, а 4,8 на сто -

От началото на януари до края на юли т. г. в металургията - 33,9 на сто. След нея е сек- 
промишленото производство в Югославия е торът на химическата промишленост, където 
увеличено с 8,1 на сто в сравнение със същия производството е увеличено с 19,8, и секторът 
миналогодишен период, показват най-новите за преработката на метали и на електропро- 
данни на Съюзния завод за статистика. Миряна мишлеността, където увеличението възлиза 
Ранкович, помощник - директор на тази инсти- 13,9 на сто. В сектора на енергетиката произ- 
туция, на Проведената преди няколко дни прес- водството е увеличено със 7,2 на сто докато в 
конференция каза, че

сто от ми-

промишленото произ- производството на текстил, кожа и гума - с 4 8 
водство продължава да се увеличава и че в по- на сто. 
вечето области се

"Това представлява
жизнения стандарт, но ние 

още живеем много по-скромно, отк- 
олкото към края на осемдесетте годи
ни , заяви неотдавна Драгиша Белоглав, 
помощник-директор на Съюзния

значително повишаване на
Същевременно в сектора за производство 

на хранителни стоки и тютюн производството 
През посочените седем месеца, в сравнение е спаднало със 7 на сто, а в сектора за обработка 

със същия период на миналата година, най- на дърво с 4,5 на сто. 
голямо увеличение на производството е имало

чувстват положителни про веецеси.

завод за хигиена.

о 22 АВГУСТ 1997 г. ШшшШ
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ТРИБУНА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Сърджан Николич: ” Икономическата ситуация в 
Сърбия е подходяща за реформи”Гаранция за развитие 

на републиката
На 11 август т. г. в залата на Общинската 
скупщина в Димитровград се проведе трибуна под 
название: ” Реформаторска и изборна 1997 годи
на . Организатор на трибуната беше Общински
ят отбор на СПС в Димитровград.

Като гост на трибуната участва Сърджан Ник
олич, министър на търговията в правителството 
на Република Сърбия, член на Главния отбор на 
СПС, депутат в републиканския парламент и 
координатор на политическите дейности на СПС 
в Пиротски окръг. На трибуната присъстваха и 
м-р Драган Колев, председател на Общинския 
бор на СПС в Димитровград, Слободанка Чирич, 
председател на ОО на СПС в Пирот, Слободан 
Митич, председател на ОО на СПСв Бабушница, 
Милан Кърстич, председател на социалистите в 
Бела паланка, Мирко Станкович, председател 
Окръжния отбор на СПС за Пиротски окръг и 
други изтъкнати общински и окръжни политичес
ки деятели на тази партия.

Собственическата трансформация може да пре
дизвика и отрицателни икономическо-социални 
явления. Затова правителството на Сърбия ще 
приеме и социална програма, която до голяма сте
пен ще отстрани нежелателните последици. Също 
така Законът дава възможност на фирмите да не 
извършат собственическа трансформация, но и в 
този случай е нужно да се извърши преценка на 
стойността на обществения капитал” 
между другото във връзка с тази тема министър 
Сърджан Николич.

На проведеното неотдавна разширено заседание на
?ПиоотНИбе,мТебОР НЯ Социалистическата партията Сърбия 
в Пирот беше дадена подкрепа на кандидатурата на Зоиан 
Лилич за президент на Сърбия. В съобщението което беше 
дадено от заседанието, освен другото се казва:’"Социалис- 

т Пиротски окръг дават безрезервна подкрепа на 
ндидатурата на Зоран Лилич, подпреседател на СПС 
“°„с неговото избиране щебъде запазен кош 

тинуитетът и възходящата линия на стопанското и ик
ономическо развитие на Сърбия, и ще бъде създадена 
възможност за последователно д д

изтъкна
тите

от- СПС ТРЯБВА ДА СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ, ЗА 
ДА ПРОВЕДЕ РЕФОРМИТЕ

Говорейки за подготовките на СПС за пред
стоящите парламентарни избори в Сърбия, Ник
олич подчерта, че е нужно тази партия да спечели 
изборите, за да може и по-нататък да провежда 
реформите, които е започнала. "Целта на Социал
истическата партия на Сърбия на тези избори е да 
спечели мнозинство в републиканския парламент 
и затова е нужно през предстоящия до изборите 
период да се стараем да организираме предизбор
ната си кампания по възможно най-добрия начин” 
- заяви министър Николич. Той изрази надежда, 
че жителите на Димитровградска община и на 
тези избори с огромно мнозинство ще гласуват за 
СПС.

задачи от нашата програма "Сърбия ТоОО^а ВСИЧКИ 
новия век .

"Като партия
- крачка в на

ние сме готови докрай за сериозните 
задачи, пред които се намираме, а особено ще засилим ак
тивността си в Пилотска община, в която е на власт 
коалицията Заедно , се казва в съобщението и подчертава:
Със социалистите на Нишавски окръг ще изготвим единна 

листа за Скупщината на Република Сърбия и нашето опре
деление е в нея да се намерят хора, ползващи се с авторитет 
и доверие, след които се намират успехи, а не демагогски 
политически определения; хора, които ще гарантират успех 
на населението в Пиротски окръг и цяла Сърбия,г

ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ НЕ ТРЯБВА 
ДА СЕ СТРАХУВАТ ОТ 

ПРИВАТИЗАЦИЯТА
След уводната реч на м-р Драган Колев думата 

взе министър Сърджан Николич, който в нача
лото на изложението си обърна най-голямо вни
мание на икономическите и социалните реформи, 
които в близко бъдеще трябва да бъдат въведени 
в нашата република. Николич оцени икономичес
ката ситуация в Сърбия като твърде стабилна и 
подходяща за въвеждането на реформи. Според 
думите на министъра, в настоящия момент Сър
бия се нуждае от реформите, които фактически 
започна настоящото републиканско правителст
во, в чиито състав доминират членовете на Со
циалистическата партия на Сърбия. Говерейки за 
реформирането на икономическата система у нас, 
Николич посвети особено внимание на Закона за

Коментирайки официалните становища на 
ДС, ДСС и ГСС да не участват на септемврийските 
парламентарни избори, Николич подчерта, че те
зи партии изисват някакви "супер” условия, които 
в настоящия момент просто са неразбираеми. 
"Бойкотът на изборите е съвсем погрешна поли
тическа опция. Една партия всъщност не е това, 
което нейните членове и симпатизанти си мислят 
за нея. Истинската сила на една партия може да се 
измери единствено на изборите” - каза Николич.

В края на изложението си министърът комен
тира актуалното политическо състояние в Черна 
гора и Република Сръбска и изтъкна, че официал
ната власт в Сърбия няма намерение да се меси»в 
разрешаването на избухналите там политически 
спорове.

Участниците в трибуната (главно членовете 
на ОО на СПС и ОО на ЮЛ в Димитровград) 
използваха присъствието на министър Николич, 
за да му поставят различни актуални въпроси.

Б. д.

БОСИЛЕГРАД

Социалистите засилват 

предизборната си кампания
Социалистите в Босилеград- стопанство и повишаване на 

ска община засилват предизбор- жизнения стандарт на граждани- л „
ната си дейност за септември.“,- те. Тези програмни оиределе- собственическата трансформация. За този Закон 
ските президентски и парламен- ния, по мнението на социално- ™и каза’че е подготвян дълго време, но това е 
тарни избори, убедени, че елек- тите, гарантират просперитет и било необходимо, защото на практика въобще не 
торатът и този път ще гласува ускорено икономическо разви- е лесно да сс на“,еРи най-подходящият модел на 
доверие на Социалистическата тие нТвосилеградска община. приватизацията. В предстоящия процес на соб- 

г ~ 0 а ственическата трансформация гражданите напартия, а нейният президентски За да засили предизборната ^ г а км1 о п а глс а Сърбия трябва да влязат без страх, понеже пра-
кандидат Зоран Лилич ще побе- си кампания. Общинският отбор ви^лствоРто се “стремило Законът да бъде в ин- 
ди още в първия кръг. на СПС в Босилеград формира терес на всички гр1аждани на нашата стДана. в

процеса на трансформацията ще бъдат включени 
Въпреки че на предстоящите парламентарни и президент- около пет и половина милиона жители на Сърбия, 

ски избори Социалистическата партия на Сърбия ще участва 
заедно с Югославската левица и въпреки че Главният отбор на 
СПС и Дирекцията на ЮЛ вече изготвиха съвместна 
предизборна платформа, ръководстата на двете политически 
партии в Босилеград все още не действат съвместно в 
предизборната кампания. Все още не е формиран съвместен 
политически актив и щаб за действуваие в местните общности.
Нямат и единна предизборна платформа.

В ход е уреждане на избирателните списъци
До тазгодишните парламентарни и президент- веждането на изборите. Дотогава, без каквато и 

ски избори остават още 30 дни. Босилеградска да е административна процедура, всеки пълно- 
община, заедно с останалите общини в Пчински летен гражданин-избирател, може да поиска от 
окръг и общините Гнилане, Витина, Косовска Ка- компетентните общински органи да бъде записан 
меница и Ново бърдо от Косовско-поморавския или пък да направи някоя друга поправка или 
окръг, образуват 26-та избирателна колегия, коя- уточнение в избирателните сисъци. След тази да- 

Босилеградските социалисти Общински избирателен щаб от то СГШред броя на гласоподавателите, ще излъчи та това може да направи въз основа на съответно 
обосновават този свой олтими- двадесетина души и Политичес- ю депутата в Народната скупщина на Сърбия. съдебно решение.
зъм с факта, че Социалистичес- ки актив, които имат за задача да Съгласно утвърдените от Републиканската "Тъкмо поради сложната съдебна процедура, 
ката партия на Сърбия се зае- оказват помощ и да координират избИрателна комисия срокове Общинската скуп- която ще се извършва след тази дата - подчерта 
тъпва за траен мир в Сърбия, дейността на местните органи- щина в Босилеград вече предприема съответните началникът на Общинската служба за общо 
Югославия и на Балканите, за зации на СПС. Също така са дсйИОсти. На много места в местните общности и управление Райчо Йорданов, - призовавам всички 
съвременно демократично об- определени и лица за членове на града са поставени съобщения, с които гласоио- гласоподаватели навреме да направят евентуална 
щество, правова и социална дър- избирателните отбори в 26-те давателите се призовават да проверят записани ли справка в избирателните списъци, които изготвя

общински избирателни колегии. са избирателнитс списъци. Последен срок за нашата Служба в местните канцеларии."
М’ Я' тази проверка е 6 септември - 15 дни преди про-

на всичкижава, равноправие 
граждани, отворено пазарно м. я.

БОСИЛЕГРАД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ 
ПОЯВИ ОЩЕ ЕДНА ПАРТИЯ

Формиран е общин
ски отбор на СРС

ПОДАРЕНИЯТ ОТ ЮЛ ТЕЛЕВИЗОР "ПРИСТИГНА“ В СТАРЧЕСКИЯ ДОМ

Георги Първанов:
” ЮЛ не дава голи 

обещания”

Добавки за 
председателя на СПСофициалните общински органи на търже

ството присъства Васил Велчев, под
председател на ОС в Димитровград.

Говорейки на тържеството, председа
телят на Общинския отбор ма ЮЛ в Димит
ровград Георги Първанов между другото 
каза, че Югославската левица не дава 
лъжливи обещания, а всичко онова, което 
е обещала, тя е и изпълнила. "Ние не тре- 

като обикновени цифри от

По искаме на Вснс Велинов, председател на 
Общинския отбор на СПС в Босилеград, неот
давна Изпълнителният отбор на тази общин
ска организация взе решение на председателя 
Велинов да се заплащат парични добавки от 800 
динара на
разликата между заплатата на председателя на 
Общинската скупщина в Босилеград, която е 
взета за критерий, и заплатата на Велинов в 
Радио Ниш, за която той на заседанието казал, 
че възлиза на 1200 динара. Добавките са му 
заплатени от началото на постъпването на 
поста - от 14 април т. г.

"Не искам да коментирам решението. Мога да 
кажа само това, че на заседанието имаше предло
жения парични добавки да се плащат и на предсе
дателя на Изпълнителния отбор, т. е на мен. Аз 
категорично отхвърлих това. Неудобно ми е да 

пари от Общинския отбо|з, който често 
няма средства и за редовна дейност казва Милча 
Лазаров, председател на ИО на ОО на СПС в 
Босилеград.

Дирекцията на Югославската левица 
заседание в Белград 

на Общинския от-

месец. Всъщност, толкова била Неотдавна в Босилеград е формиран 
Общински отбор на Сръбската радикална 
партия (СРС). За председател на отбора е 
избран Иван Рангелов, юрист и секретар ка 
общественото предприятие "Изградня \ а 
за секретар - Иван Алексов, безработен 
машинен ннжинер.

На политическата сцена в Босилеград
ска община отборът на партията на Шешел 
е шести в списъка на съществуващите по
литически партии. Общински отбори тук 
имат Социалистическата партия на Сър
бия, Югославската левица, Съюзът на ко
мунистите - Движение за Югославия, Де
мократичната партия и Демократическият 
съюз па българите в Югославия.

тирамс хората 
статистика, нито пък като потенциален 
глас на изборите. Ние всъщност искаме да 
си създадем истински приятели, които ще 

вярват и на които ние ще вярваме - 
подчерта Първанов.

С подходящи думи към присъстващите 
се обърна и Сладжана Стаменкович, която 
между Другото заяви, че Югославската ле
вица се застъпва за възстановяване на на
шето общество", в което ония, които имат 
повече, ще подпомагат материално на 
ония, които имат по-малко”.

От името на домакините за подаръка 
благодари директорът на Старческия дом 
Петър Стойнев.

неотдавна на своето 
уважи предложението 
бор на ЮЛ в Димитровград и подари на 
Старческия дом в нашия град цветен 
телевизор. Телевизорът беше получен на 
18 юли т.г. и по този повод в Старческия 
дом бе организирано тържество, 
присъстваха лидерите на тази партия в 
Димитровград: Георги Първанов, Томица 
Митов, Видойко Петров, Борко Лазаров и 
Иван Марков. Специално по този повод в 
Старческия дом дойдоха и Сладжана 
Стаменкович, член на Главния отбор на 
ЮЛ от Ниш и депутат в Съюзната 
скупщина. Петар Йоичич, член на 1 лавния 
отбор на ЮЛ от Бабушница и Драган 
Пейчич, председател на Окръжния отбор 
на ЮЛ за Пиротски окръг. От името на

ни

на което

взимам

Б.Д. В. Б.
В. Б.
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ВЪПРЕКИ БЛОКИРАНАТА ДЖИРО-СМЕТКА

” Кожара” върви по пътя на 

икономическия подем

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СУБНОР 
ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ 
ЧЕТНИЦИТЕ И ПАРТИЗАНИТЕ След встъпването в дьлжност иа новото ръководство на 24 

сЬсвоуяри т г. кожонреработватолното предприятие Кожара от 
Желюша сигурно върви но пътя на номинеския подем. Мре- 

последните два месеца това предприятие е напеело на чуждестран
ните надари около 35 000 бройки обработена кожа предимно в 
Германия и Испания. Тази фирма успешно сътрудничи и е кожо- 
преработвателното предприятие "Леда от Княжевац, с което ре- 

ира доходни сделки, предназначени аа пазара на Руската фед
ерация Трябва да се отбележи, че производственият процес в Ко 
жлра-не е прекъсван през лятото, с други думи - работниците не са 
ползвали годишна почивка. Заплатите на заетите се увеличават от 
месец на месец. Средната заплата за месец юли е 
600 динара. Освен зова всеки работник е получил и но един чувал
брашно. - _

Блокираната джиро-сметка продължава да бъде основен проб
лем за това предприятие. Според думите на техническия директор 
Йовица Антич, скоро и този проблем би трябвало положително да

част ог поверитслите

ментарни избори в Сърбия, членовете на Предсе
дателството изтъкнаха, че борците трябва да иод- 
крепитоиези партии, които пропагандират левите 
политнчискн идеи и които зачитат бойците и свет
лите традиции от народноосвободителната война. 
Предстоящите избори I» Сърбия са охарактеризи

ра СПС и нейните

На 13 август т. г. в Димитровград се проведе 
второ тазгодишно заседание на Председателст
вото на Окръжния отбор на СУБНОР за Пират
ски окръг. В работата па заседанието участваха 
членовете иа този орган от Пирот, Димитровград 
и Бела паланка. Поради здравословни проблеми 
членовете на Председателството от Бабупппща 
ис присъстваха. Като гост на заседанието участва 
и м-р Драган Колев, председател на Общинския 
отбор на Социалистическата партия на Сърбия в 
Димитровград.

Членовете на Председателството най-напред 
обсъдиха отчетите на председателите на общин
ските борчески организации в Пирот, Димитров
град и Бела паланка, отнасящи се до тазгодиш
ното отпразнуване на 4 юли - Деня на бойците и 7 
юлн - Деня на въстанието в Сърбим. Те се съг
ласиха, че тези празници са отбелязани по под
ходящ начин на териториите на тези общини. Тре
вожен е фактът, заключиха участниците и раз
искванията, че някои партизански паметници па 
територията на Пнротскн окръг (това особено е 
характерно за Пнротска община) се оскверняват 
от привърженици на четннчсското движение. За
това, констатираха членовете на Председателст
вото, осквернителите на партизанските паметни
ци трябва да бъдат наказани. Също така трябва да

село

рани като преломен момент 
коалиционни партньори и като важен момент за 
съдбата иа Сърбия и Югославия. Във връзка е 
тази тема в дискусията се включи и председателят 
на Общинския отбор на СПС в Димитровград м-р 
Драган Колев.

"Ние от край време сме изтиквали, че не е
и бой-

ализ

възлязла на около

възможно помирение между изменниците 
ците. Поддържаме това становище не само заради 
вас, но и заради бъдещите поколения, които тря
бва да знаят, чс предателят винаги ще бъде пре
дател, а родолюбецът и бранителят - винаги ро
долюбец п брани тел. Пие.левичарите, не сме съг
ласни сръбското възобновяване да се базира на 
позициите на "четничеетвото” и монархизма. И 
едната, и другата идеологическа позиция в нас
тоящия момент представляват аиихрониз ьм. Бой
ците могат до голяма степен да подпомогнат леви
те политически сили да спечелят изборите, поне
же се ползват с голям авторитет в споите среди и 
имат голям опит. Тяхната дума се зачита от чле
новете на семействата им, съседите, приятелите и 
познатите. За това те трябва да им кажат какви 
иден застъпва десницата, а какви - левицата. Дес
ницата предлага монархпзъм и "чстничество”, а

се реши, тъй като в настоящия момент голяма 
на "Кожара” са изразили съгласие да отсрочат изпълнението на 
финансовите дългове на предприятието от Жслюша.

На края да отбележим и една интересна случка. Излизайки из 
двора на предприятието, видяхме как техническият директор Ан 

работниците прибира кожите, които бяха сложени да 
се сушат на сълнцсто. Това красноречиво говори каква е в момента 
трудовата атмосфера в "Кожара”.

тич заедно с

Б. д.

гид
им се наложи да поемат материалните разноски за 
реставрацията на партизанските символи. В таки
ва случаи своевременно трябва да реагира т н по
лицейските органи.

Бе обсъдено и положението в местните и об
щинските организации на СУБНОР в Пирот, Ди
митровград и Бела паланка. Членовете на Пред
седателството от Пирот оцениха състоянието в 
някои местни борчески организации в тази об
щина като твърде комплицирано. Състоянието в 
местните организации в Димитровградска п Бе- 
лопаланска община е оценено като относително 
добро.

Почивката е използвана за 

ремонт на машинителевицата- хуманно, солидарно и нроспериращо 
общество. Не се касае само до това коя партия ще 
дойде иа власт, а дали ще се опазят Сърбия и 
Югославия” - заяви между другото Колев.

До края на заседанието лидерите на окръж
ната борческа организация анализираха съдър
жанието на писмото, което е изпратил Републи
канският отбор на СУБНОР до общинските съю
зи на бойците по повод предстоящите парламен
тарни избори в Сърбия.

За голяма част от работниците в най-голямото димитровград
ско обществено предприятие ГИД на 25 август т. г. ще приключи 
годишната почивка. На своите трудови места на 25 август ще се 
озоват и работниците от Комерсиалата.

Годишната почивка в тази фирма е използвана да се извърши 
основен ремонт на машините. По същото време част от работ
ниците в металния цех са използвали почивката, за да изработят 
нови сечива, твърде необходими за производствения процес.

Обсъждайки задачите на борческата органи
зация през периода до септемврийските парла- Б. Д.

Б. Д.
ПЕНСИОНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДИМИТРОВГРАД И АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУП- 
СКИ РАЗМЕНИХА ПОСЕЩЕНИЯ ДИМИТРОВГРАД

Наскоро - нова 
телефонна централа

Възобновяване на сътрудничеството
По покана на председателя на Съюза на пен

сионерите в Димитровград г-н Цветан Еленков в 
нашия град на 5 август т. г. се отби делегация на 
Съюза на пенсионерите от Александровац Жуп- 
ски, начело с председателя на тази организация 
Богдан Кнежевич.

Посещението беше направено с цел да се въз
обнови сътрудничеството между тези две пенси- 
онерски организации, което преди години беше 
твърде интензивно и плодотворно.

По време на посещението, членовете на деле
гацията от Александровац, заедно с домакините 
си, посетиха димитровградската галерия, където 
беше устроена изложба от картини на художници 
- участници в пленера "Погановски манастир” 
през 1996 и 1997 година.

Гостите от Александровац бяха приети 
председателя на ОС Димитровград г-н Никола 
Стоянов.

зация.
Според информациите, които получихме от 

г-н Цветан Еленков, към края на настоящия месец 
около 50-тина членове на Съюза на пенсионерите 
от Александровац ще посетят Димитровград. 
Според плана те ще бъдат приети в помещението 
на клуба на димитровградската пенсионерска ор
ганизация. На приема се очаква да присъства и 
председателят на ОС Димитровград г-н Никола 
Стоянов, който ще запознае в общи линии гостите 
с най-важните особености на Димитровградска 
община, бъдещите планове за развитие и постиг
натите през последните няколко години резул- 

в областта на културата, информирането, 
спорта, икономиката и г. н.

Гостите ще посетят и димитровградската кон
фекция "Свобода”, където ще бъдат приети от 
генералния директор на фирмата Арсен Тодоров. 
По време на еднодневното си пребиваване в на- 

град, пенсионерите от Александровац ще 
посетят и Погановски манастир.

През втората половина на миналия месецекилътза поддържане 
на кабелно-разпределителната система в Димитровград извърши 
поправки на отделните части на системата в града.

По същото време беше извършена и нивелировка на сигнала в 
главната дистрибутивна станция и бяха поставени нови телефонни 
кабели, с които капацитетът на телефонната система в града ще 
бъде увеличен с 2000 нови номера. Благодарение на този проект, в 
близко бъдеще в нашия град ще бъде премахнат проблемът с така 
наречените двойни телефонни номера’ (дублекси). Очаква се 
вата телефонна централа да започне работа през

но-
есента.

Б. Д.тати

ПРИКЛЮЧВА ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

Около 3 тона зърно от хектар
За разлика от предишните години, жетвата в Димитров

градска община приключва с много по-малко проблеми, 
свързани с механизацията. Трудности обаче създаде 
време. Все пак повече от 60 на сто от засетите ~ 
ожънати и най-вероятно (ако времето позволи това) до края 

седмица най-важната селскостопанска работа - прибира
нето на реколтата - ще завърши.

Що се отнася до добивите, те са под очакванията за Нишки 
регион, но все пак са на нивото на средните добиви 
краища, или около три тона от хектар.

и от

На 20 август т. г. делегация на Съюза на пен
сионерите от Димитровград посети Алексан
дровац, където топло беше посрещната от чле
нове на

шия

александровската пенсионерска органи- Б. Д. лошото 
площи са

НА КОРЕСПОНДЕНТСТВОТО НА ТВ ЖУР
НАЛА В БОСИЛЕГРАД

на
тази

Симпо дари камера в тези

А. Т.Световноизвестната Компания СИМПО от 
Враня реши да даде принос в информирането 
българската народност в Югославия на майчин 
език и на кореспонденството на ТВ - Журнала 
Босилеград дари съвременна камера. С този 
приятен жест е решен дългогодишният проблем на 
кореспондентството, което нямаше възможност 
картинно добре да илюстрира телевизионното си 
информиране.

Генералният директор на СИМПО Милан Ни- 
колич връчи камерата на Вене Велинов, журнал
ист в ТВ-Журнала от Босилеград, по време на неот
давнашното пребиваване на Драган Томич, 
истър-координатор в Правителството на Сърбия, 
в Босилеградска община.

на

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Изкупени са около 

10 тона малини

в

Към края на изминалия месец в районите на селата в южната 
“““ Нашата община Бански дол, Планиница, Поганово и 

вита приключи малиноберът. Оптимистичните очаквания на 
местните агроспециалистн, които прогнозираха, че тази година ще

браНИ около 30 тоиа малини>нс се осъществиха, тъй като са набрани и изкупени само около 10 тона.

мин-

В. Б.

Б.Д.
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В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ “СТОЧАР" В ДИМИТРОВГРАД КОНТРАСТИТЕ НА ГОИН ДОЛ
връзка с това са водени разговори във Фонда за 
развитие и Института за прилагане науката 
ското стопансгво. Тези две институции заедно са 
обсъждали положението на всички овцеферми в 
Сърбия, включително и на димитровградската ов- 
цеферма в Липинско поле. Имайки предвид 
можностите на споменатата ферма, за ”Сточар” 
са предвидени 300 хиляди германски марки 
250 000 за овчарство и 50 хиляди марки за козар- 

(фермата разполага със съвременна машина 
от Франция за автоматично доене на козите).

Що се отнася до условията, те са сравнително 
добри, изтъква Матов. Става дума за 4% годишна 
лихва на валутните средства, а средствата трябва 
да бъдат върнати в срок от 20 месеца. Предвидено 
е те да се върнат също във валута (поне засега), 
но вероятно ще има възможност това да се на
прави и чрез продукцията - мляко, месо. Тези дни 
се очаква от Фонда за развитие и Инситута за 
прилагане науката да стигне покана за подписване 
на договор и бърза реализация на същия.

Очакват се 

кредити от Фонда
»

в сел- Село с две лица
въз- На шест километра от Ди- Имаше възможност да се анга- 

митровград, в посока към Пи- жира учител, понеже в селото 
рот, край автомагистралата, же- имаше, а и сега има деца, още 
лезопътната линия и река Ни- повече, че в някои села работят 
шава, в живописна котловина и училища с по един ученик, 
на хълмче е разположено село учител и прислужник. Можеше, 
Гоин дол - със 130 домакинства и но моите съселяни не направиха 
около 400 жители. Аз съм роден това,а разтуриха училището и го 
в това село, тук завърших основ- "оскубаха като парена кокош- 
но училище и прекарах детство- ка”. Някогашният хубав учили- 
то си. Обичам бащиното си огни- щен двор е затрупан със смет. 
ще, родното си село, съселяните Гоиндолчани разградиха ограда- 
си. С една дума - обичам родния та, разграбиха материала отучи- 
си край. Затова всеки месец, в телската квартира, всеки е но- 
продължение на петдесет годи- сил каквото и колкотосие искал 
ни, посещавам Гоин дол и окол- без угризение на съвестта. Оп- 
ностите му. И писах за него - три ропастена е обществена соб- 
пъти във всекидневника "Поли- ственост и - никому нищо. И от
тика” и в седмичника "Братст- говорните лица и институции в 
во”. Писах за красотите и благо- Димитровградска община не се 
приятния му климат, който има разтревожиха от онова, което се 
благотворно влияние върху чо- случи в Гоин дол. 
вешкия организъм, и в статиите 
си предлагах какво трябва да се 
направи, за да се запази искон- 
ната му хубост и архитектурната 
му автентичност. Дори и крити
кувах земляците си за безучаст
ното им отношение към тези

за развитие и то
Земеделската кооперация "Сточар" трябва да 

оъде център на селскостопанската дейност в об
щината. Но поради лошото състояние на обек
тите за овчарство, говедарство и преработка на 
мляко и още повече поради хроничното безпа
ричие Сточар доста трудно осъществява тази 
своя роля. Затова, както ни осведоми директорът 
на кооперацията Ивица Матов, се полагат усилия 
с помощта на държавата да се съживи производ
ството и да се ангажират мощностите в съще
ствуващите обекти на фермата в Липинско поле и 
обектите за угояване на юнци в Изатовци. Във

ство

Нова механизация 

за ” Сточар”
които и 'Сточар" от Димитровград.

С Държавните резерви е подписан договор за 
6 трактора: четири от типа "ИМТ - 542” и два 

РАКОВИЦА - 65С”. Машините 
плащане за срок от три години. Вече е договорено 

програмата на правителството на за 1997 г. на Държавните резерви да бъдат до- 
Сърбия, с помощта на която на селскостопански- ставени 124 тона пшеница, '98 г. - 123 и ’99 - 123 
те производители се предоставят селскостопан
ски машини срещу пшеница. От тази възможност миЧа, а три до седем дни след това тракторите би 
се възползват и земеделските кооперации, между тябвало да пристигнат в "Сточар”.

се дават на из-

Позната е ГОИНДОЛСКИТЕ 
ГРОБИЩА СА 

ЗАПРИЛИЧАЛИ НА 
ДЖУНГЛА

пшеница. Първата пратка тръгва тази сед-тона

Когато съм в Гоин дол, ре-
важни въпроси и се надявах, че довно посещавам селските гро- 
положението ще се подобри. Но, бища - да запаля свещ и да по- 
уви!

технически проблеми на фермата в Изатовци 
"Сточар" в момента не може да ползва част от 

тези средства. Все пак тук не седят със скръстени 
ръце. С Института за животновъдсво е сключен 
договор и неговите специалисти вече изработват 
проект за реконструкция на обектите в Изатовци, 
с чиято реализацщия проблемите ще отпаднат. 
Едновременно с проекта за реконструкция на 
фермата се изготвя и програма за "попълване” на 
обектите с телета. Когато се завърши тази ра
бота, "Сточар” ще има възможност да конкурира 
за част от предвидените за тази цел средства.

Към всичко това трябва да се добави и предви
деното угояване на телета направо на пасищата в 
Стара планина. Този начин на угояване е част од 
програмата за производство на здрава природна 
храна, за което са заинтересовани и партньори от 
Италия.

Предстои 

реконструкция на 
фермата в Изатовци

чета паметта на сестра ми, ро
дителите ми и на многобройни 
близки и далечни роднини. Ма-СГРАДАТА НА 

УЧИЛИЩЕТО "УМИРА С 
ДОСТОЙНСТВО”

кар че много пъти съм подемал 
инициатива за почистване на 
гробищата, моите съселяни все- 

Някога, по мое време, сгра- ки Път ме разочароваваха с без- 
дата на училището, квартирата участното си отношение към то- 
за учителя, прекрасно уреденият зи проблем. Днес гоиндолските 
и ограден двор и построената гробища са заприличали на 
след Втората световна война мо- джунгла: обраснали са с храсти, 
дерна сграда на Дома на култу- плевели и гъста и висока трева и 
рата бяха гордост за селото, а хората с големи усилия успяват 
сега са най-голямата грозотия, да намерят гробовете на своите 
която можем да си представим, близки. Само малък брой съз- 
Безрезултагни останаха преду- нателни гоиндолчани са почис- 
прежденията и предложенията тили мястото около гробовете 
за конкретна помощ. Ръковод- на своите най-мили. 
ствата на местната общност до-

Обектите за угояване на юнци на земеделска
та кооперация "Сточар" в Изатовци са сравни
телно нови обекти с капацитет от около 800 юнци 
в един тур, но в момента не се ползват стопроцен
тово. "Причините за това са технически", казва 
директорът на "Сточар" Ив1ща Матов.

Република Сърбия е отделила 54 милиона гер
мански марки за подпомагане на животновъдст
вото, включително и за угояване на юнци. Сред
ствата се дават на заинтересованите при сравни
телно изгодни условия, обаче поради споменатите А. Т.

Отдалечеността на гробища- 
ри и не се опитаха да защитят та (те са на три километра от 
споменатите обекти от пропада- селото) в никакъв случай не 
не и всичко предоставиха на сти- може да бъде оправдание за бе- 
хиите и на зъба на времето. Про- зотговорното отншение на гоин- 
падна училището 
торически паметник и храм на трактори и коли, така че селя- 
просветата и културата с над ните,стига да искат, лесно и бър- 
100-годишна история, пропадна 30 могат да стигнат до там и да 
трудът на селяните, които сами почистят гробовете на близките 
построиха Дома на културата, Си. 
докарвайки строителен мате
риал дори от Влашка планина.

РАЗГОВОР С НОВИЦА МАРИНКОВИЧ, ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ НА ЗВОНСКА БАНЯ

СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЯТНА ПОЧИВКА
долчани. В селото има достатози ис-

* Разбрах, че трудно се на
мира свободно легло в частните 
вили...

* Г-н Маринкович, доволни 
ли сте от броя на гостите в Звон- 
ска баня през настоящия тур
истически сезон?

- Броят на гостите в банята 
надмина всички наши очаква
ния. Тъй като и по-нататък съ
ществува голям интерес за лету
ване в нашата баня, основателно 
можем да кажем, че август месец 
ще бъде още по-добър в това от
ношение. Затова ние решихмс 
да приемаме само платените рез
ерва ции.

* Няма ли този голям инте
рес да ви мотивира за увеличе
ние на цените на пансионите и 
услугите във върховия сезон?

- Ако се запази настоящата 
стабилност на цените на пазара, 
и нашите цени ще останат на се
гашното си ниво.

Днес Гоин дол е село с две 
лица. Едното му лице е предста- 

В момента от сградата на вително: хубава природа, чист 
училището е останал само пок- въздух и модерни къщи, които 
ривът, който подпират няколко изникват "като гъби след дъжд”, 
голи дирека. Учителската квар- Другото лице е много тъжно и 
тира и оградата около двора са грозно - разрушена училищна 
изчезнали безследно, а Домът на сграда, затрупан със смет учи- 
културата, по всичко личи, ще лищен двор, пропадащ Дом на 
дочака същата съдба!! културата, гробища, запрнлича-

Вместо да настояват децата Ли на джунгла, несъзнателност, 
да не пътуват до Жслюша, безучастност, безотговорност... 

Димитровград и Сречковац, мо- Докога?! 
ите съселяни позволиха да се

- Мисля, че в частния сектор 
все още има свободни легла и ще 
направим всичко, което е по си
лите ни, за да осигурим квартира 
за всички, които дойдат тук. 
Всички гости в банята могат да 
се хранят в хотела на изгодна це
на - само 45 динара на ден.

* От години идвам тук и досе
га не съм чувал някой да се оп
лакна от услугите...

- Ние се стараем да осигурим 
приятен престой на нашите гос
ти. А забележки е имало, като 
тази например: "Храната 
бил на, ще иадебслеем!”

* Г-н Маринкович, Звонска 
баня вече не се нуждае от р 
лама, защото са я ” опасали” над 
триста коли с най-различни рег
истрации...

им

проф. д-р Слободан Василевразгражда и руши училището.

БОСИЛЕГРАДе изо-Новица Маринкович, 
заместник-управител на 

Звонска баня Богат сенодобивек-забавлява вокално-ин- 
състав "Сок от

гостите
стру мента л н ият 
сливи” от Бабушница. На турис
тите, които искат да посетят ма- 

в околностите ма бан-

Въпреки продължителния преди всичко на пролетните 
дъждовен период, в Босилс- горещини, както и на топлото 
градска община приключва и дъждовно време към края на 
събирането на сеното. Сено- юли и началото на август, 
косът в ниските села напълно Тазгодишният добър сено- 
приключи, докато в планин- добив осигурява на животно- 
ските някои селскостопански въдите спокойно посрещане 
производители все още косят, на зимата. Събраното сено ще 
По преценка на специалисти- задоволи нуждите на живот- 
те, а и според думите на мноз- новъдния фонд, който, според 
ина местни жители, тазгодиш- неофициални данни, наброява 
ният сенодобив е добър и да- осем до десет хиляди говеда и 

надминава миналогодиш- над 15 000 бройки дребен до-

* Какво ново предложихте 
на гостите си през това лято?

"обла-
настиритс 
ята, а нямат собствен автомобил, 
ние предоставяме 
да направят това с нашите 
На рецепцията на хотела гости
те могат да си вземат "малка мо
нография” за Звонска баня и от 

да научат много интересни 
за банята и целия този

- Рекламираното никога не е 
достатъчно. Видях, че на рецеп
цията сте ни оставили няколко 
екземпляра на в. "Братство и 
сте ни донесли всички текстове 
за Звонска баня, които са пуб
ликувани във вестника през тази 
година. От мое име и от името на 
всички работещи в банята ви 

нашите най-

- Входът на хотела е 
городен" с нова порта в рустика- 
лен стил, а големият звънец над 
портата е резултат 
ната манифестация, 
бяхме домакини през пролетта. 
11осланието е символично, но яс
но: нека хубави думи отекват над 

„м край както отеква звънът 
на звънеца. Тези дни тук преби- 

Чии Гун, лекар от Китай, 
който лекува нашите гости с по
мощта на автосугестията и био- 
енергията, През всеки уикенд

възможност’ 
коли.

на поетич
на която

нея 
неща
край. РХ-центърът и медицин- 

служби работят безупреч
но. Всеки ден тук работи лекар, 
а два пъти в седмицата идват ле
кари-специалисти.

моля да предадете 
сърдечни привети^на журналис
тите на "Братство*.

този леч
ния. Окуражва и фактът, че и битък. 
качеството на сеното е добро.
Според тях, това се дължи

ските
вава

м. я.
Каменно М. Маркович
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИНОВИНИ ОТ ВИСОК
КАМЕНИЦА

Обществените сгради са 
пред рухване

Щ

-Vш и

По всичко изглежда, че Каменица, които | 
доскоро беше център на Горни Висок, ще ос- 
таие без обществени сгради. I юй-п арата сгра- >; > 
да - тази на училището, въпреки че преди десет-

съдията
Ш че когато миналата година пи- 

ни, с'ьм пропуснала байЕдип познат мс упрекна, 
сах за възрастните хора от града

Л - Вярно е, казвам, че напоследък почти не го срещам из 
града по-рядко излиза, но обещавам да си поправя греш
ката”. Ами аз го познавам от толкова много време, на- 

толкова добрини в миналото!

ина години беше ремонтирана основно, е пред 
рухване. Сградата в центъра на селото, пос
троена през 1935 година и ползвана досега от 
кооперация "Сточар" от Димитровград, също 
пропада. Сградата на Основното училище, 
някога община за цял Висок, опожарена от пар
тизаните през 1944 година и отново построена 
след освобождението, също е почти разрушена. 
Кооперацията е ползвала и една част на сграда 
"Мириното", която пропада. След напускането

Щщ

Рухнала къща в Каменица. Такива гледки във 
Висок са нощо обикновено.

могло да се отнесе, е било "прибрано”. Сгра 
дата в центъра па селото, която също така е 
била ползвана от кооперацията години наред 
не е била въобще ремонтирана. Тук е съвсем 
уместна народната поговорка: "Куче влачи 
диря няма".

правил ми е
Роших да го намеря и да 

го посетя специално. Имаме 
много време и можем спо- 
койно да си поговорим. За 
мен това е удоволствие, за- 
щото от бай Асен можеш да 
чуеш толкова много интер
есни спомени - особено за 
първите години, когато в 
града ни се устройваше но
вата власт.

на сградата хората от кооперацията извадили 
електрическите инсталации и всичко, което е

ИЗАТОВЦИ

"Търгокооп” открива 
магазин Най-напред разказва за 

семейството си, което е про
чуто в Изатовци с това, че 
всичките деца от него са ста
нали интелектуалци, благо
дарение на помощта отстра
на на бащата Еленко Пана
йотов. През първия българ
ски период (1908) Еленко 
Панайотов бил представи
тел на демократичните земеделци в Народното събрание, а 
негов заместник бил бащата на Траяна Връдловска - Лека 
Връдловски. Асен Панайотов е роден през 1910 година и е 
най-малкият от децата в семейството. През 1947 година, 
когато бях в Просветния отдел, брат му Нацко (1901-1966), 
беше най-възрастният и уважаван народен учител. В 
семейството е имало и други деца: Александър, Роза, Дара 
и Васил. Всичките са учили и живяли в Сърбия или 
България - кому каквото е отредила съдбата.

В малката ни среда Асен Панайотов до 1950 година е бил 
един от малкото висшисти, завршили редовно обучение. 
Първо е учил в Изатовци два класа - при чичо си Иван 
Манчев, а от 1920 година - при учителя Тодор Йовашевич от 
Чачак, който по-късно е станал съветник в Министерството 
на просветата в Белград. През 1924 година продължава 
образованието си в гимназията в Цариброд, след което се 
премества в Пирот. През 1927 година държи матура и е един 
от най-добрите ученици, а през 1938 година се дипломира в 
Правния факултет в Белград. Първата си служба получава 
в Кралската войска като военен пристав в униформа и ечнн 
на поручик. Хитлер го "съблича” през 1941 година и той 
започва да стажува като адвокат в София. Като завършил 
адвокатския си стаж и положил изпит, искал да открие своя 
своя фирма - вече като дипломиран адвокат. Идва обаче 
новото време. Като най-образован човек по това време 
Цариброд, по време на мобилизацията му е предоставен 
избор - подготовка за Сремския фронт или организиране на 
съдебната служба. Той избира професията си. Към Окол- 
ския народен отбор Асен Панайотов организира първия 
Околийски народен съд и работи по българска юрисдикция 
до 1946 година. Тогава отива на съвещание в Пирот в Ок
ръжния съд и там постановяват, че вече не е възможно 
администрацията да се води на български език, защото се 
съди по сръбски закони и се получава несъответствие 
някои параграфи и закони. След като се минава на сръбска 
администрация, той, освен съдебните си задължения, поема 
и избирателните комисии, избирателните списъци, 
ите за квалификационни изпити на работници, арбитража 
при Околийския народен отбор. Имал е и други задължения 
като единствен специалист по съдебното дело и социалните 
грижи. Така до 1960 година.

През същата тази година напуска Цариброд 
мейството си се настанява в Белград. Като опитен съдия 
веднага получава служба в Републиканския завод 
циални осигуровки. 14 години работи като висш юрист-кон
султ в областта на защитата на социалните права пред фир
ми и институции. Съветник е и към Дружеството на пен
сионерите на Сърбия. Така е излязъл в пенсия с пълен 
трудов стаж. Днес все още следи правното дело и може да 
даде ценни съвети във връзка с някои сложни случаи 
пенсиониране, съдебни процеси, наказателни дела и др. Не, 
не. Той не може да не се интересува от нещата в една област, 
която цял живот му е била професия, не може да каже:
Стига вече! Продължава да се рови из различни поста

новления, чете присъди, пази документи, удостоверения.
Ние знаем много от биографията му на съдия, но се 

опитваме да си поговорим за нашите близки, познати и 
роднини от миналото. И за тях дава пълни сведения, за 
ооичания роден край, за родното село Изатовци. И като

Рне* поглеД назад, откриваме свидни картини и живот 
иа всеотдаен труженик и професионалист. Труд, знания, 
д!^1ИгтЛИН» вис°к морал - това са житейските максими на 
Асен Панайотов. Той ги е спазвал без компромиси.

Селската сграда в центъра на село Изатовци 
се възобновява от "ТЪРГОКООП”. В нея щс 
бъде открит магазин със стоки за широка 
употреба. По всичко изглежда, че центърът на 
Висок минава в Изатовци. Тук с кооперацията 
"Сточар", а магазинът на "Търгокооп” щс до
принесе много за снабдяването на хората от 
Висок със стоки от първа необходимост.

Отскоро е решен и въпросът за снабдяване 
на населението с хляб. Един път седмично 
хората могат да си купят хляб в Изатовци, 
Каменица и Сенокос. ----------------------------

Асен Панайотов на младини

Необикновена гледка за Висок: майстори на 
сградата в Изатовци.

Сено има, но...
Малкото домакинства, останали във Висок,

нс притежават много овце. но във всяко домак- 
инство има крави. Сено за добитъка има много. < 
но трудно се прибира. Почти 80-годишни хора 
косят и прекарват сеното.

Ш:,,

Богдан Николов
V Ч

В двора на Крум Тошев в Изатовци стоварват 
сено. Всички са на възраст над 70 години.

В
I

ГОРНА ЛЮБАТА

НОВИ ПЪТИЩА ДО МАХАЛИТЕ в

Село Горна Любата заема 
площ от над 3983 ха. и има над 
250 домакинства. В Простран
ствения план на Босилеградска 
община това село е запланувано 
като вторичен районен център. 
Г. Любата има няколко магаз
ина,
училище, местна канцелария, 
амбулатория... Има и едно 
четирикласно училище в махала 
Колчина гарина. През селото 
минава регионалният път Бо
силеград - Вранска баня, а "Ав
тотранспорт” поддържа ежед
невна автобусна линия.

Селото е богато с буковите 
си гори, обширни пасища, ниви и 
ливади. До преди едно-две десе
тилетия горнолюбатчани отгле

ждаха добитък, преди всичко ов
це, говеда и коне. Миграцията 
обаче значително намали броя 
на хората. Естествено, с намаля
ването на хората значително се 
намали и броят на добитъка. Ни
кой не оре нивите, много ливади 
остават неокосени.

Останалите тук жители, ма
кар че повечето от тях са на въз
раст от около 60 години, полагат 
усилия да улеснят живота си. Ед
ин от възловите проблеми е лип
сата на достатъчно пътища.

В крайно тежко положение 
бяха отдалечените от регионал
ното шосе

карвансто на махленските пъти 
ща. Обаче поради неорганизира
ност на местното ръководство м 
поради неефикастност на общи
нската власт, досега в това от
ношение е постигнато малко 
Все пак от 1994 година и този 
проблем започна да се решава. 
През 1995 година е прокаран пъз 
към махала Сливйе, Латков дол 
и Криви дол с дължина 6 км 
Следващата година са разшире
ни и поправени махленските пъ
тища към махалите Ковачарска. 
Кратка артина, Колчина гарина. 
Рамна артина, Шаролинци, Де 
бели рид и Шуглевци с дължина 
14 км. Този темп

осмокласно основно
в

комиси-

и със се-махали. Затова през 
последните десетина години ед
на от приоритетните задачи на 
местното ръководство бс про-

продължи II 
през настоящата година. Вече 
няколко седмици булдозерът на 
кварцовото предприятие проби 
ва скалите и прокарва нови или 
пък прочиства и разширява ста 
рите махленски пътища до ня
колко махали.

Според думите на Владимир 
Стойнев, координатор 
та канцелария в Горна Любата. 
приключило е изграждането на 
пътя до махалите Шуглевци, Де
бели рид и Селище. Сега 
махали са свързани с регионал
ното

за со-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

И глиганите причиняват щети на

След вълците, които само през тази година намалиха живот
новъдния фонд в Босилеградска община с над стотина овце и 
десетина кози, и дивите свине започнаха да причиняват големи 
щети. Тези дни диви свине в село Рикачево разровиха градините 
с картофи на няколко селскостопански производители.

Миле Тасков, селскостопански производител от това село, 
заяви, че неговата градина с картофи, която е над 500 квадратни 
метра и се намира край самата река, е толкова унищожена, че 
едва ли ще намери дори семето. Няколко пъти той чакал в 
засада, но тогава като че ли някой "предупреждавал” глиганите 
да не идват.

в местна

тези

шосе. В ход е разширява 
нето на пътя към махалите 
Явор, Лавра и Грънчаре, 
планувано пътно да се свърже и 
махала Кайчинци.

а е за

м. я. м. я. Лилия Нейкова
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (5) ДИМИТРОВГРАД

Младежкият театър подготвя нова пиесаКОСТАДИНКА МАРКОВА - 
ДИМИТРОВГРАДСКИ 

”ПОСЛАНИК” В 
АЛЕКСАНДРОВАЦ

От средата на миналия месец 
младежкият театър при Народ
ната библиотека в Димитров
град започна да подготвя театра
лното представление "Щръкли- 
ца” по романа на съвременния 
български писател Панчо Пан
чев. Режисьор на пиесата е Бо
рис Лазаров, който ще изпълн
ява и главната мъжка роля. Ос
вен Лазаров, в представлението 
ще участват и Надица Иванова 
(на нея е поверена главната жен
ска роля), Албена Стаменова, 
Елизабета Давидович и Милан 
Давидович. За светлинните ефе
кти ще се погрижи Никола Ива
нов, за сценографията - Далибор 
Тошев, а музиката ще бъде под
брана от Петър Виденов и Алек
сандър Васов.

За да събудим любопитство
то на почитателите на театрал
ното изкуство в нашия град, нека 
да разкажем накратко и фабу-

взима решение да изпрати мом
четата по света. В продължение 
на пет години, (колкото ще трае 
тяхната одисея) всеки от близ
наците ще има задължение да за
работи и донесе на момичето 
златен венчален пръстен. Този, 
който след пет години донесе 
най-голям пръстен, ще стане 
съпруг на девойката.

Кой от близнаците ще излезе 
най-хитър - любителите на теа
тралното изкуство в Димитров
град ще могат да узнаят на 27 
август, когато ще се състои и 
премиерата на представлението.

Накрая да добавим, че ди- 
митровградчани вече са имали 
възможност да видят предста- 

лата на романа, който е и основа влението "Щръклица” през май 
на пиесата. Четирима братя бли
знаци искат да се оженят за една 
млада девойка. Понеже сами не

Между инициаторите 
братимяването на двата града - 
Димитровград и Александровац 
Жупски - е и Костадинка Марк
ова. наша съгражданка. Марко
ва не знае точно колко години 
съществува това приятелство, 
но те

за по- пания е Андалусия, където 
видяла старата 
Толедо и музея на Ел Греко. Гре
нада е град - земен рай. Там имат 
поговорка, че най-голямо неща
стие за човека е да бъде сляп, а 
да живее в Гренада. Севиля е 
градът на Бизе и Кармен, а Кор- 
дова - град-катедрала. Обичам и 
Холандия. Това е държава, ко
ято по територия е по-малка от 
Сърбия и хората се борят да я 
отскубнат от високите вълни на 
морето и да сътворяват благо
датна земя. Още като слезеш на 
аерогарата, ти казват, че нивото 
на гарата е със седем метра по- 
ниско
Пред погледа се 
канали,
вятърни мелници, пъстри крави, 
ферми и много, много цветя.

съм
им столица

наистина са много. По вре
ме на различни празници, тър
жества или юбилеи хората от 
двата града идват в Александро
вац или в Димитровград. А 
гато трябва да се вземе

Борис Лазаровко-
страна

или определено становище и 
оценка на отделни участници, 
тогава сърцето на Костадинка се 
разкъсва, но и тръпне от гордост 
и вълнение, защото еднакво 
принадлежи и на стария край, и 
на града, в който е учителству- 
вала дълги години. Тя е гимназ-

миналата година, когато в на
шия град тъкмо с тази пиеса се 
представи софийският театър 

могат да се разберат кой от тях "Народна сцена”, 
да бъде късметлията, баща им Б. Д.от морското равнище.

откриват 
пъттца, зеленина, ВМЕСТО КОМЕНТАР ИВАН ВАЗОВ

учителка по география. 
- с голям авторитет 

между ученици и родители и е 
въплъщение на понятието за 
строг, знаещ и справедлив учи
тел. Разнообразните си впечат
ления разказва толкова увлека
телно в своите часове, че има 
много ученици, които вече са я 
последвали в професията и. Пре
ди години Костадинка Маркова 
е имала приятелка - Мари от 
Франция - също учителка, с коя
то се запознала в Димитровград, 
като й помогнала около наста
няването и документите. Сприя
телили се и двадесет години пъ
тували заедно в Италия и по 
пътищата на Европа, събирали 
впечатления лично за себе си. но 
и трупали опит за професията си. 
Костадинка разказва множество 
анекдоти за нея. Особено ни 

във

иална 
Ползва се ЕЗИКЪТ 

НАШ МАЙЧИН
БЪЛГАРСКИЯТ

ЕЗИК
” Колкото езика знаеш, толкова струваш” Език свещен на моите деди, 

език на мъки, стонове вековни,Случка първа:
Неотдавна трагично загина Биляна Антова, видна език на ишя, демо ни роди

за радост не - за ядове отровни.поетеса от българското малцинство, живееща в
Димитровград. Създавайки своята поезия на майчин Език Прекрасен, кой ме не руга 
български език, естествено беше и над гроба й да се и кой ме Пощади от хули гадки? 
кажат няколко думи - разбира се, на български. Сло- Вслушал ли се е някойдосега 
вото написа неин колега, поет и журналист, а го прочете в мелоуъаша на твоите звуци сладки? 
управителката на пощата в Димитровград, където Би- Разбра ли някой колко хубост, мощ 
ляна работеше. се крий в речта ши гъвкава, звънлива, -

Току-що тя беше започнала да чете, и сред ом руйни тонове каня*в разкош, 
тишината, в която се чуваха само риданията на най- какзув размах и изразимосм жива? 
близките, една сравнително млада тукашна чиновничка Ие /77„ Гш{/на щнд общия Позор,
(името й е най-малко важно), гласно изкоментира: Тая охулен, оПешнен със думи кални: 
па с бугарскьият!”. Всички около нея се обърнаха, а тя н чуждите, и нашите във хор 
дори и не трепна. Родена е в едно димитровградско село отрекоха ме, о, език сшрадални! 
и е учила български език... си можал да въплътим във теб

Случка втора: създанията на творческата мисъл!
Преди месец и половина почина и Александър и не за Песен геният ши слей- 

Павлов, ветеринарен лекар в пенсия, дългогодишен за груб брътвеж ме само бил орисал! 
граничен ветеринарен инспектор Според личното му слуншм „се оШкик на Сае,Тш!

(още докато беше жив) над гроба му слово ^ ' 1шТ,елсШ<ю ужасно, Моуно,
произнесе Лилия Нейкова, преподавателка по руски ((а, -юя тТ13,1(< низка кленаТш, 
език, понастоящем пенсионерка и хонорарна сът
рудничка на "Братство”. Разбира се, на български. На
погребението присъстваха около 40 колеги на „ ,Ттй, , аТшне мо,ЬТю 1<(1ЪХНовенье, 
покойника от Пирот и Ниш, лекари от Медицинския д д а1е-ли звуко(1е шеПрещш 
център в Пирот, където работят зетят и дъщерята му. въиещешо Гюаро Поколение;

След погребението случайно чувам разговор между у _ _ _ _
Ниш. Една лекарка, бършейки сълзите си, ох,113 "<е ",е овраиш ош калиш _ 

на колежките си: "Не знам български, руски съм « « «'«»* ччепшй бляск щеше „окажа,
I богат- и с удара шишюиша красота

аз хулташШе твои ще накажа. — ,
тв -/64? / ггМ« ЛЕ

Костадинка Маркова

В Брюксел съм видяла най- 
хубавия площад на света.

Живея в Александровац, то е 
малко място, но има връзки със 
Белград и света. Всички филми, 
наградени на различни фести
вали, бързо стигат до Алексан
дровац. Чета всички нашумели 
книги, гледам театрални пред
ставления, слушам оперна музи
ка. Посещавам литературни ве
чери, в които участват мои уче
ници, които днес са в Крушевац, 
Лозница или Суботица. Гордея 
се, когато чуя, че някои стихове 
са посветили на мен. С вълнение 
гледам гостуванията на Димит
ровградския самодеен театър. 
Тогава съм много развълнувана, 
но и горда, че имаме такива на
дарени самодейци...

Не мога да поделя любовта 
си между Димитровград и Алек
сандровац. Еднакво ги обичам. 
От този край произлизам, но в 
Александровац 
години, там съм пуснала корени, 
имам хубаво жилище в центъра 
на града и тераса с цветя, която 
веднаж бе провъзгласена за най- 
хубаво подредената в града и 
спечели награда.

допадат онези, които са 
връзка с изучаването на "нашия 
език”, изпълнен с жаргони и псу
вни, които Мари използвала при 
общуването си с нашенци, по 
хотели и градове. Костадинка 
вече седем-осем години няма 
връзка с Мари, но я споменава с 
любов и почит.

- Още във факултета в Бел
град, освен че изучавах теория, 
желаех да пътувам и да видя све
та. Преди да имам тази възмож
ност, имах приятелки - мои ко
лежки от Кральево. С тях посе
щавах посолствата на чуждите 
страни и исках проспекти за 
съответните страни. Много съм 
видяла, много съм пътувала - 
разказва Маркова.

- Цяла Европа съм видяла, а 
от Африка съм видяла Египа г и 
Тунис. Най-красиви градове за

Париж и Мадрид, които, 
имат в себе си и

желание

що слешя всичко мило нам и родно. 
Ох, аз ще взема черния ми срам

дошлите от
казва
учила, но разбрах всичко и съм въодушевена от 
ството на езика. Прекрасно, въпреки тъжния момент .

а. т.

Преди три години в Димит- бна работа, а всъщност не е. 
ровград беше открита Градска Защото грубият, първоначален 
художествена галерия и това се (основен) бетон не само че е не- 
оказа твърде находчива и умест- приветлив, но не позволява да се 
на идея: ценителите на живопис- поддържа необходимата хигис- 
та ежегодно могат да видят по на. При обиколка на картините 
петнадесетина художествени из- посетителите се спъват о грапа- 
ложби на известни майстори в вините, изпитват студенина и

от свой ъгъл

Развалено
областта на изобразителното нз- често вдишват въздух, примесен 

ШТРЧ/1Т Зг11Иг кустио от страната, а с особено с току-що пометена прах. Лип- 
V А1* Д*)Ж\кжждж*/ ЧуВстио иа задоволство те посе- сва онази уютност и приветли- 

щават изложбите на художници, вост, която би се постигнала ако
------------------- — произхождащи от димитров- йодът беше застлан с някаква

и.» „почне от 26 ав- градската среда, както и на уча- настилка.Вторият записвателси срок ще зано 1НС от стипците » пленера "Пога- Вероятно, компетентните за
густ, когато се подават документите, кI ще нр ски манастир” това се оправдават с липсата на
дължи до 29 август, когато е Освен че, помещението има средства. Естествено, средства-
ките класове. Приемният изпи г по матем прекрасно местоположение, та не достигат, но този проблем

27 август, а по сръбски език на прекр^ ^ # ^ града) трябва да има приоритет, а пък
по размери и вътрешна архитек- и парите не са чак толкова мно

го, че да не могат да се набавят. 
Така се разваля впечатлени- 

Но! Да, вече три години Гале- ето, което случайните посетите- 
рията стои без подова настилка ли получават, когато решат да 
и въпреки многократни обеща- разгледат някоя изложба. Това 
ния от компетентните лица и ор- особено ярко пролича при неот- 
гани, че този въпрос ще се реши давнашното откриване 
наскоро, до ден днешен той си ложбата-биенале "Погановскня 
остава неразрешен. Наглед дре- пленер”. ст. н.

мен са
освен красота, 
душа, и народ с манталитет на 
радостен оптимизъм в живота. 
Най-близки са ми Испания и ис
панците. Тяхният човек е още 
романтичен и музикален, но и 
див като мавър. Истинската Ис-

живея много

В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД

Още 35
свободни места

Вторият срок за записване ще се проведе от 26 
до 29 август

насе проведе 
следващия ден.

В Гимназията в Босилеград е в ход подгот
вителното обучение за поправителните изпити на 
45-те ученика (22 с по две слаби бележки и 23 с по 

слаба бележка), които ще се проведат на 26

тура то като че ли е създадено 
тъкмо за галерия.

една 
август.

Същевременно н ход е и матуритетният изпит 
които бяха иа поправите-

изпи гна сесия от канди-

положиха 55, а според заплануваната норма в п ър- 
през настъпващата учебна година могат 
' че в Босилс-

за четвъртокласници, 
лен изпит, или пък не са го издържали успешно по 

на юнската сесия, както и изпитите за уче

на из

ви клас
да се запитат 90 ученика, се оказва, 
градската гимназия има още 35 свободни мес!н.

време
циците, които полагат задочно. м. я.

о22 АВГУСТ 1997 г.



ГРИЖА ЗА ДУМИТЕСРЕЩА НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАДСКО

Велимир Костов, ” Премълчани договори”, ” Градина”, Ниш, 1997
ствеио и езика), и на края, като 
трета опора, от езика като про
цес на четене и рамките на ав- 
торовото убеждение, 
ят процес е едновременно и дви
жение през цялата история на 
човешката писмена реч.

Книгата "Премълчани дого
вори" е съставена оттри цикъла, 
В първия цикъл се подострят по
етичните инструменти, за да се 
стигне до меланхолията на по- 

комуникация в "Бреак 
ир, ВаЬу" - втория цикъл на тази 
книга и I 
цикъл -

света", където поетът приема 
изкушенията на действително
стта, т.е. изкушенията да тран
спонира истината на всекидневи
ето, в което живее,

во боговете и музите в говора 
на поета и черните букви на 
бяла та хартия), тогава можем да 
кажем, че поезията на Велимир 
Костов произтича от англосак
сонската традиция. Поради това 
основните нейни характерис
тики са: точен изказ, меланхолия 
и лекота на изразяването. В

ЛИТЕРАТУРНА 

ВЕЧЕР НА ОТКРИТО
Дълготрайната 

изолираност на Велимир Костов 
е създала неговата първа стихо
сбирка "Премълчани договори” 
- една оригинална, зряла, цяло
стна книга, която веднага и на
пълно представя своя автор като 
автентичен и внимателен поет.

Поезията на Велимир Кос
тов идва от ясното съзнание за 
силата н опасностите на езика 
като средство за комуникации 
(което отчасти е резултат на не
говата дългогодишна превода
ческа дейност, предимно на по
езия п проза от английски, френ
ски, а в последно време - и от 
български език), след това като 
простор па поетичното битие 
(защото то се реализира един-

поетична

че и сами-

По идея на Народната биб
лиотека от Димитровград, и 
със съдействието на Издател
ство "Братство” от Ниш, па 5 
август т. г. в Димитровград се 
състоя първата литературна 
среща на творци, живеещи, ро
дени или по произход от Ди
митровградско. Среща, която 
ще се запомни не толкова с раз
нообразието на поетичното 
слово, а с това, че в пея взеха 
участие тридесетина писатели 
и поети, принадлежащи към 
различни поколения и пишещи 
на два езика: български и 
сръбски. За пръв път мнозина 
"братя по перо” споделиха сво
ите творчески тревоги, пости
жения и планове, п представи
ха Димитровград като среда с 
голям духовен потенциал, за
щото непълният списък на но-

най-младитс от основното 
училище.

На литературната вечер па 
открито (в двора на Народната 
библиотека край лагерен 
огън) всички поети, участници 
в срещата четоха свои стихове. 
Пред немалък брой почитате
ли па поетичното слово се

етичната

гродължава в последния 
"Най-щастливият човекпредставиха: Благой Димит

ров, живеещ в София, Деница 
Илиева - Ннколич и Милорад 
Геров, живеещи в Белград, То- 
мнца Стоплков (Пожаревац), 
Иван Царнбродски и 11стър 
Геров (Княжсвац), Наташа 
Наннч (Пирот), Велимир Кос
тов, Денко Гапгслов, Мила Ба
сов, Мило Пенков (Ниш); от 
Димитровград: Борис Тодо
ров, Глпзабста Георгиева, 
Стефан Николов, Горан Игич, 
Аца Новков, Стефан Гсорги-

Велимир Костовна

на четене на вече 
и автентичното

процеса 
написаното 
чувство на висша действително
ст, от която идва поетичното би
тие, поезията на Велимир Кос- 
тов намира "премълчаните до
говори", което едновременно е и 
ключова метафора в тази книга, 
и поетично кредо на този поет.

Горан Стаикович

Ми 28 юли М21 Млощ21Д21 па по
етите н Будил спои стихове чете и 
Велимир Костоо. Пред много- 
бройната публики той^рецитира 
творби от свовтл книга ”Прсмъл
вени договори”. Две седмици пре
ди това, па пресконференция 
книжарницата па "Градина”, кни
гата бе нредствспа на нишките 
журналисти.

та в

м. в.

която сложи на гърба си и се от
прави към полето. Ябла като че 
ли разбра намерението й и тръг
на след нея. Свиленка знаеше, че 
ако върви по-бързо до мрака мо
же да стигне до ямата, където са 
хвърлени кученцата на Ябла. 
Ямата бе дълбока дупка, която 
изрови по време на войната една 
бомба. Селяните я използваха да 
хвърлят в нея умрелите животни 
и първите кученца.

Селяните се връщаха от по
лето. Свиленка ги поздравява
ше. бързайки към своята цел, 
докато те учудени се обръщаха 
след нея. Не можеха да разберат 
каква мъка е накарала тази же
на, която беше родила преди ня
колко дни по това време да тръг
не из полето. Хората вярваха, че 
такава жена не смее да излиза от 
къщата четиридесет дни, особе
но пък по тъмно. "Да не е стана
ло нещо?" - я питаха хората, а тя 
само махваше с ръка. Нямаше 
време за обяснение. Когато се 
доближи до ямата, тя чу ским- 

кученцата и сърцето й 
започна да бие по-силно. В този 
момент Ябла полетя така, като 
че ли я носеше вятър. Когато 
Свиленка се доближи до ямата, 
Ябла вече ги изнасяше от нея. 
държейки ги в устата си. Скоро 
всичките пет кученца вече бяха 
на едно място. Майката им даде 
млякото, което ги чакаше още 
от сутринта.

Свиленка радостно наблюда
ваше тази сцена. След това сло
жи кучетата в престилката си, а 
кучката радостно лижеше ръце
те й. Двете майки си тръгнаха 
доволни за дома.

Мракът вече се спускаше в 
короните на дръвчетата и при
тискаше сънливото поле. Те не 
го забелязваха. За тях беше съм
нало и новият ден започваше.

(От сборника 'Топлата част от 
небето")

Физиграният вятър нежно дъщерята Маша. 
милваше върха на круша

та и от това докосване презре
лите плодове падаха на земята.
От тях се процеждаше сладък 
сок и той привличаше пчелите, 
които неуморно жужеха край 
тях.

Минавайки през двора, тя се 
ослуша ваше да не би детето да
плаче.

Вятърът си играеше с бялата 
завеса, която развяваше като 
байрак на вратата. На стъпала
та, като разсипани бои се шаре
нееха разноцветните цветя.

Свиленка месеше пита от 
брашното, което вчера докараха 
от воденицата на дядо Йован. 
Тестото се свиваше под пръсти
те й, а брашното полека бело- 
сваше саждите на гредите над ог
нището. Изплаши я детският 
плач, който ставаше все по-си
лен и като че ли се доближава
ше. Тя изтърча, бършейки бра
шнените си ръце в престилката

Навсякъде по двора лежаха 
домашни птици, замаяни от об
едното слънце. Пред кошарата 
кравите лениво махаха с опаш
ки, бранейки се от нахалството 
на мухите. През отворения про
зорец слънцето пречупваше лъ
чите си в огледалото и в стаята 
бе светло, като че ли в нея е за
пален опън.

От литературната вечер

ети и писатели засега наброява ев, Петър Гигов, Снежана 
към тридесетина души, без да Илиева - Виденович, Влади- 
са взети предвид начеващите мир Александров, Марян Ми- 
поети и писатели от основното ланов, Елена Ранчева, Вален- 
училище и димитровградската тина Ставрова. Творби на 
гимназия.

Само младата кучка,гонена 
от неспокойствието си, търчеше 
наоколо. Мъкнеше тежкия си ” изведнъж застана като ударена

от гръм. На стъпалата стоешекорем, пълен с мляко, което ня
маше на кого да даде.

Тази сутрин домакинът съб
ра нейните кученца н ги изнесе

преждевремнно напусналите 
Срещата на литературните ни творци Детко Петров и 

творци започна в Народната Биляна Цветкова 
библиотека с разговор, един прочетоха членове на рецита- 
вид "кръгла маса”, за Димит- торската секция, а стихове на 
ровград като ярко културно Марин Младенов и Ана Нико- 
средище с богата традиция: лова, които не можеха да 
през следващата година ще се дойдат на срещата, също бяха 
чества 100 години читалищно 
дело, 120 години образовател-

НАТАША ПАНИЧАнтова
от двора, докато тя, вързана за 
крушата безпомощно наблюда
ваше какво става и болно ским
теше. Нейният добър домакин, 
от чиито

Ябла
тенето на

ръце получаваше хра- Ябла и държеше в устата си ло
ната си, край чиито крака спеше, воя в който беше нейното дете 
милвайки го с опашка,отнесе ня
къде нейните слаби деца.

Тя се мотаеше из двора, за
глеждаше се по кошарите и обо
рите, надявайки се, че ще ги 
намери някъде.

Денят изтичаше като вода от 
счупена стомна по близките ба
ири. Тишината на селото се на-

рецитирани.
В програмата взеха участие 

но дело и 110 години театрална художниците Юго и Влада, 
дейност в града. Участниците в иначе известни още и като муз- 
разискванията бяха поканени 
от директора на Народната участници 
библиотека м-р Драган Колев "Погановски 
да дадат свой принос за озна- 
менуването на тези забележи
телни юбилеи, на което те от-

Маша плачеше, докато Ябла
внимателно слизаше по стъпа
лата. Когато кучката видя Сви
ленка. тя внимателно спусна 
вързопа с детето и с наведена 
глава тръгна към кучкарника.

Свиленка взе детето и нежно 
го прегърна.

И тогава тя разбра какво се 
руша ваше от ударите на чука но случило. Ябла бе чула плача на 
наковалнята. Кран реката, коя- детето, което беше само на

край селото, минава- колко дни. Неговият плач сигур- 
ха деца носейки току-що улове- 1Ю й е напомнял на скимтенето 
па риба, нанизана на върбови на нейните кученца. Подтикната 
пръчици. от майчинския инстикт, тя е тръ-

Свиленка работеше но дво- гнала да помогне. Ако Свиленка 
ра. Готвеше вечеря за уморени- „е бс дошла тя би отнесла детето 
те хора от семейството си, които в кучкарника, за да го накърми, 
.де се върнат от полето. В дру- По лицето и се стекоха две го- 
гата, нова двуетажна къща, спе
ше нейното новородено дете,

икални изпълнители от Ниш, 
на тазгодишния 

пленер”, които, 
освен няколкото самостоятел
ни изпълнения, през цялото 
време съпровеждаха поетите 

кликнаха с редица идеи и пред- при изпълнението на стихове
те им. Тъй като това бе пре
димно поетична вечер, пое
тите четоха и на български, и 

културните изяви в чест на сто- на сръбски език - така, как го и 
годишния юбилей на библио
теката. Предложено бе в рам
ките на мероприятията по оз-

ложения.
Всъщност самата литера

турна среща бе началото на

ня-то течеше

пишат.
За пръв път на ромски 

се представи със свои стихове 
наменуването да се отпечатат димитровградчанинът Стефан 
няколко подходящи за целта Георгиев, 
издания: преди всичко, Моно
графия за стогодишния юби-

език

леми сълзи. Тя бързо влезе в къ
ща га и положи Маша в люлката.

Поетът Петър Гигов, 
нат на димитровградската пуб- 

лей на читалището, Литерату- лика като прекрасен изпълни- 
рен алманах на писатели, по-

поз-

тттел на испански, руски, итали- 
ети и на творци - изобщо на ански и други "класически” 
художественото слово от Ди- мелодии, откликна 
митровградско, Бюлетин за нието на присъстващите и изпя 
резултатите от първата лите- няколко песни, 
ратурна среща, а със съдейст- С тази литературна среща 
вието на Издателство "Брат- на творците от Димитровград- 
ство” и Министерството на ско нашият град се утвърждава 
културата, Избрани произве- като град не само на худож- 
дения на, Детко Петров, както ници, но и град на поети и пи- 
и втората книга от поредицата сатели.
"Малкият принц” с творби на

Ц
Бележка за авторката

Нашита Иоиет Панич е родена в Пирот, и детството са е Прекарала 
Каменина, родното място на

на жела-
■Р9 Ц в с.. _ Баща и, където завършила и основно

Л У ,1*лище. След това е завръшила текстилно училище в Лескова и. Работи 
ДД: « Пръви май ’ ’ в Пирот.Ш

I по/»!"“"!!“ Пи""н е ,,3Усши стихосбирки: "Вечно зелено зазоряване"
N к™нъш н“ новолунието "(1 т) и е йубл I псувала стихошво/кния
ж ;йГ в 11,сс1иУесеишни обща стихосбирки. Стихотворенията и си Превеждани 
4 ?*•''' <Ч’лг“Рски, германски и албански език, а тя Превежда българска лиш- 
ШЖ Удостоена е с голям брои лишерашуцри награди и Признания.

Тойлаша част от небето” е Първата и Прозаична книга.

■яШ
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ХОРАТА, КОИТО РАЗВЕСЕЛЯВАХА 

ЦАРИБРОДЧАНИ (2)Левски в 

българската 

литературна 

класика

В миналия брои на вестника си Припомнихме хората, конто развеселяваха шриброучанн в 
края на миналия и началото на този век: Станчо Бачевскн, Чана и Шилото от Пирот, Лврамнч 
от Цариброу. За тях Писахме, Позоваикн се ни сПомени на стари иириброучани. Ще бъуе 
несПравеулнво, ако не кажем нещо и за уругн увами натении, които също така останаха 
незабравими. Това са Генчо от Цариброу и Стиврия Решетара от Изатовии.

край трибуната и си мислел къде след това да 
вземе участие в народното увеселение. Вече на 
трибуната се качвали и официалните лица, 
народни представители, гости от съседните гра
дове и София. И в този момент Генчо оставил 
кларинета при един свой познат от Цариброд и 
под влияние на "онази, която само в бурето е 
мирна”, се качил на трибуната и застанал пред 
официалните лица. Народът видял, че излиза 
човек, започнал да го аплодира, а хората на 
трибуната вероятно са си помислили, че това е 
човекът, който трябва да открие митинга и 
започнали да се приготвят за началото.

Генчо бил присъствал на много митинги в 
Цариброд, Пирот и Ниш, знаел ”как да се 
започне”, застанал пред микрофона и започнал:

- Другари и другарки, у име Комунистичке 
партийе Югославийе и друга Тита дошао сам да 
вас поздравим.... Живело братство и йединство...

Бурно одобряване от страна на присъства
щите. Хората на трибуната, незапознати с про
грамата, мислят, че така трябва да започне, 
ръкопляскат, чуват се викове от площада ”Да 
живее братството и единството!”. Обаче след 
като казва няколко изречения, научени по

Преди десетина години срещнах един познат в 
Белград, който известно време преди войната бил на 
служба в Цариброд. Започна да ме разпитва как 
изглежда градът, дали е построено нещо ново. А след 
това се заинтересува за хората, които е познавал 
някога. Виждам, че човекът с носталгия си спомня за 
Цариброд.

- А Генчо, какво прави Генчо Свирджията? - не 
пропусна да ме пита той.

За съжаление, трябваше да му съобщя печалната 
новина, че Генчо не е вече между живите.

-‘ Е, значи Генчо почина... Тогава Цариброд 
сигурно вече е лишен от онова настроение, което 
имаше благодарение на него - каза с покруса моят 
познат.

Там. където думите свършват, започва музиката... Там, където 
думите стават безсилни - започва безсмъртието!

Потвърждение на това са хилядите страници, изписани за един
ен вения български Апостол на свободата - Васил Левски. Цяла 
плеяда поети и писатели, вдъхновени оттитаничността на неговото 
дело, са се опитвали да се докоснат до 
светец. И все пак той истината за този човек -

остава една от големите загадки и за исто
рията, и за литературата, въпреки че неговият образ даде 
величие на цяла една епоха и с това се превърна в най-висш пример 
за саможертва пред олтара на свободолюбпето.

Българската литература е богата с произведения, посветени на 
Левски и неговия подвиг - от Христо Ботев. Иван Вазов, Захари 
Стоянов до Николай Хайтов, до големия исторически роман на 
Стефан Дичев За свободата” и много други. Дори 
не са останали безразлични към 
неговото обаяние. Ето как го

смисъл п
Това е вярно. Всички увеселения, празници, 

сватби, селски и държавни празненства, следос
вобожденските фестивали не ставаха без Генчо. Той 
остана в спомените на хората, а дълги години и в 
културната история на Цариброд. Със своя кларинет 
той изпълняваше чудесни народни мелодии или стара 
и позабравена музика от по-далечното минало на 
града. Генчо беше честен човек. В града всички 
знаеха, че той никога нищо не е откраднал, с никого 
не се е скарал, никого не е 
обидил. "Кърнето” беше най- 
близкият му другар. От сутрин 
до вечер, а често пъти и по цяла 
нощ той беше с него и разве
селяваше хората. Е, всеки човек 
си има по някой недостатък, та и 
Генчо имаше един - това беше 
чашката.

и чужди творци

възприема например Мерсия 
Магерморт от Института за 
славянски езици в Лондон:

"Разбрах, че Левски е много 
повече от приказно-романтичен 
герой! Той е чисто пламенно 
знаме в революционната борба 
на народите в цяла Европа. Вие. 
българите, толкова много сте 
свикнали с него, че подобни отк
рития не биха ви поразили с та
кава сила, както един чужденец. 
За мене Левски е образ от ми
налото, гражданин на настояще
то и човек на бъдещето. Защото 
няма нещо от неговите идеи. 
което да не може да приемем и 
днес... Защото Левски пръв от

Не пишем за него сега за
пръв път. В бюрото на рано 
починалия журналист от "Брат
ство" Микн Нейков намерихме 
един репортаж за Генчо. Мето 
Петров, когато рисуваше Цари
брод, който изчезва, не прене
брегна и Генчо, който също 
изчезна Всъс стария град. 
празната чаршия пред "Гаци- 
ното” и старите сгради, където 
беше магазинът на ”НАМА”, на 
мястото където беше "Павлион- 
чето”, е застанал Генчо Свир
джията - такъв, какъвто го пом
ним ние, неговите съвремен
ници: елегантно облечен, с бом
бето и вратовръзката, с клари
нета под мишница. Ето, това е 
картината, която Мето Петров, прекарал също 
много вечери с него в песни и увеселение, не е можал 
да забрави.

ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Художник 
Георги Данчов (1846-1908) 

Маслени бои, платно, 62x46,5 
см. ДХГ Пловдив

своето поколение революцион
ери бе разбрал, че в борбата 
против чуждото подтисничество 
трябва да се организира целият 
народ. Това наистина е нещо 
ново в революционната история на Европа”.

Огромно предизвикателство е да се разкрие накратко мястото, 
което образът на Апостола заема в творчеството на българските 
писатели, затова нека да се доверим на други двама великани на духа 

- Ботев и Вазов, които са имали щастието да бъдат 
на Васил Левски. В своята повест "Немили - нс- 

българската литература Иван Вазов е дал

Методи Петров:
"Генчо Свирджията на Павлиончето"

митингите, Генчо започва да греши. Някой от 
организаторите го изтегля настрана.

Още същата вечер царибродчани, които 
присъствали на митинга, разпространили 
новините как Генчо бил оратор на митинга в 
Драгоман от името на Комунистическата пратня 
на Югославия...

такаи словото
съвременници 
драги” патриархът на 
една от най-изчерлателните художествени характеристики на 
Левски:

"Едничкият фотографичсски портрет, които имаме от Васил 
Левски по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, 
надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да 
представи изразителното му лице, осветлено от величието на енда 

която го вдъхновяваше и гореше.
ръст среден, тънък и строен: очи сиви, почти 
........... . , г,нп,. бяло. околчесто и

ГЕНЧО ПОД БОЙКОТ
Чашката пречеше на Генчовата работа. Често 

пъти, когато е "укачил мачкатога”, свирнята му не 
беше такава, каквато я знаят хората, когато е трез
вен. И веднъж всички келнери решават да не му 
давата да пие през деня. "Бойкотът” страшно много 
го обиждаше. Убеждаваше той хората, че хубаво си 
свири и когато е пийнал, по нищо не помагаше, инскн е избиран за народен представител, той го 
Спомням си как един път влиза в "Балкан”, сяда на следвал п искал да му 'помогне” при агитацията, 
една празна маса и започва да свири. Хората, разбира Ако е Славннски в "Балкан”, той също влиза и 
се, под въздействието па музиката се поотпуснаха. В още^от вратата вика: "Да живее друг Славин- 
ресторанта настъпи оживление. ски! \

” ПЕТИ КОНГРЕС СЛОЖНО ГЛАСА, 
ДРУГА ТИТА И...”

Когато през шестдесетте години Тодор Слав-идея
Левски имаше ^ . _

сини; мустаци червеникави, коса руса, лице имъоколчссго 
изпито от непрестанната 
от една постоянна и естествена

мисъл и бденис, но което се оживяваше 
веселост. Странно! 1оя момък.

който проповядваше опасната мисъл за свобода, за борба, за смърт; 
к°йто се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на
пустинята на премеждията имаше весел нрав! Гой беше к,но 1<пя
войвода голям песнопоец; и не един път букаците на Стара планина 

. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с 
комитетите донасяше Каравслову в дар 

чибучки. Това щастливо настроение беше 
всегдапшата борба с

И за да бъде в крак с времето, често пеел 
актуални политически песни, особено песента 
"Пети конгрес сложо гласа друга Тита и 
Джиласа..." Обаче когато през 1953 година 
Джилас бил изключен от партията, една вечер 
пред много официални лица той започнал да пее: 
"Пети конгрес сложно гласа другаТита и ... (зас
танал малко) Карделя../’ И добавил: "Вие мис
лите, аз ще погрешим..."

От съседната маса хората го питат: 
- Генчо, а Иде да закусваме?
- Ме, не искам, закусил съм.
- Какво искаш?
- Дай, кажете па келнерите пека ми дадат поне 

една половинка!
По, разбира се. "ембаргото" (казано на съвреме- 
език) не продължи дълго. Започнаха пак да му 

дават. Първоначално по половинка, но^ когато се 
съберат много половинки, Генчо пак влиза във 
форма” и "укачи мачкатога".

са еквали от гласа му 
известията за устройване 
шарени, криви, читашки 
нужно негли да крепи бодростта му всред

ШИШ когато беше потреба, ставаше друг. Ясността му изчезва,не Но когато Оешспогр , сериозно изражение, гласът му

„а ( а той мина Известността му бързо по-
подигна ги въпроси, р<‘} УД гтловете изпълни планините,
расна, влезна в жижата, раз» будеше населенията,
Словото му говорИ: резултатът беше записването

‘ ^ „км пожертвувания! Той често беше
един милион гроша ““““ защото проповядваше една длъж- 
груб, „е гъделичкаше «^."^Тнанията му се изкупваше
Гншщ^ичашГетчГпа шшятията му. Огорчен еднаж от дивотията
и суеверието на някои

- Бие ще станете хора само 
петък!”

нен Имп още много такива случки като например 
тази с участието му на панаира в Загреб, когато 
оставили дежурен край него до Загреб да не се 
напие, но той все пак успял да направи това и 

Всеки негов съвременник го помни по нещо, а когато започнала програмата,той вече не можел 
особено онези, които по-често бяха гости па кафене- да се дЪржи ип краката си, но им казал, че и пиян 
тата. Трудно е сега да се каже за него всичко. Но за СВИр„ добрс. И наистина режисьорът направил 
илюстрация ще разкажем някои случки, които крас- така че той да свири зад декорите, а на сцената 

лика на Генчо.Една нощ той в иоречиво говорят за се изпълнявала друга програма.
Публиката не видяла изпълнителя, но музи

ката я въодушевила, и с "бис" настоявали 
Веднага след освобождението бил насрочен изпълнението на Генчо да се повтори. Разбира 

митинг на Отечествения фронт в Драгоман. Генчо се> на другата вечер, сред малка компания той 
решил с още някои царибродчани да отиде на изпълнявал програмата "уз чашку”. 
митинга. Докарал се с червена вратовръзка и бомбе
и дошъл на определеното място. Хората пристигнали |{ следващия брой: СТАВРИЯ РЕШЕТА-
с лозунги и песни, площадът се пълнел. Той застанал РЪТ ВИНАГИ АКТУАЛЕН С ВИЦОВЕ.)

IIА МИТИНГ В ДРАГОМАН

селяни, то“()"“)![)а' роядете месо и сряда и п

в следващия брой)(Продължава

Иваиова-НиколичКрасимира

ф22 АВГУСТ 1997 г.ШшзШ
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МАНЯ 0ДПЦДРОВА:ИВА ВЛАДИМИРОВА:

ТРИПТИХ от 
ПОГАНОВСКИЯ 

МАНАСТИР
Погановските скали са 

като музиката на Бетовен
• В България за културата няма суб- които считам, че могат дп бъдат сравнени 
силни • Впечатленията от Погаиопския само с музиката на Бетовен, 
манастир са ослепителни • Скалите 
съвпаднаха е моя вътрешен код и е моята 
творческа нагласа • Чрез скиците изуч- тир хотела Мир в Звонска баня. 
вам структурата на пейзажа Това съвпадна е моя в'ьтрсшсн код и е

„ г г моята творческа нагласа. Даже и топа, че
Ив“ Владимиров., работи .. областта им!11ис дъжд, г,о„ю м||ого ло

на експресионизма. Не се интересува тол- б ИзглсЖдИХ „алко „алудничапо. до
кова от изображението и затова но се ‘ „ „ Ск„ц,шк и бои.
включва в реалистичната живопис, а нре- « .,.031| м'„мс||т "е бспс появила м игла, 
създава структурата на пейзажа и поло
жителното впечатление, което подумана 
от пейзажа. Иска картините да действат 
положително на хората и да ги зареждат 
е позитивна енергия.

Запознахме се на тазгодишния пленер 
"Погановски манастир '97”.

* Започваме разговора е въпрос за 
обстановката в България. Може ли да сс 
живее от Вашата професия?

- Не. Със съжаление трябва да кажа, 
че в момента - особено при този валутен 
борд - в България за културата няма поч
ти никакви субсидии. Секторът е изклю
чително ограничен и картините не се ку
пуват. Даже боите станаха много скъпи: 
една боя струва 1400 лв, а една заплата е 
между 90 и 100 хиляди лева. и ако добавим 
това, че електричеството и парното са 
вече на европейски цени, можем да раз
берем, че художникът, който понякога 
даже и не яде, трудно може да си купи бои.

Изключение е един пленер, организи
ран в курорта Албена, където съответно 
трябваше да се нарисуват три работи и 
организатор беше парламентарната Ко
мисия за култура. След това направихме 
една изложба в Парламента, така че има 
някакви движения, но, за съжаление, на 
фона на общия пейзаж те са твърде огра
ничени и твърде минимални.

* В Югославия за втори път участвате 
на подобни художествени пленери - най- 
напред в Църна трава, а сега в Поганово.
Какви са впечатленията Ви?

- Навсякъде моите впечатления са по
ложителни. В Църна трава даже успях 
малко да науча сръбски език и да се за
позная с тази специфична сръбска наци
оналност, която за мен беше нова. Там 
имаше едно прекрасно езеро и други пей
зажи, но моите впечатления от тука са 
най-ослепителни.

Околността на скалите е изключи
телна. Те имат едни такива внушения,

• Завършила графика, но се занимава с 
живопис • В България е изключение да 
сс купи картина • Манастирът излъчва 
особена енергия • Иска да доведе студен
тите • Впечатление нрави точната ор
ганизация

Аз рисувах каньона при село Власи и 
скалите по пътя от Погаиопския маиас-

Маня Ваицарова е за пръв път в на
шата страна и затова ще я помолим да сс 
представи на читателите на в. "Братство 

- Завршила съм Художествена ака
демия през 1986 година. Излагам на общи 
и самостоятелни художествени изложби 
и България и чужбина. От 1994 година че е чест и удоволствие за всеки худож - 
преподавам в Художествената академия, ник да има възможност да работи тук, 
Завършила съм графика, но се занима
вам и с живопис.

Маня Ваицарова в ателието сикоято беше много интересна и това съз
даде за мен един творчески проблем, кой
то, за щастие, мисля че роших. Тази жи
вописна мъгли се появи в моите картини 
п съм й благодарна за това.

Погановският манастир е изключи те
лец, стенописите са възхитителни п всич
ки енергии, които сс откриваттук.те про
пиват н оттук нататък няма друго какво 
да правиш, освен да работиш.

* Нима само впечатления? Оттук вие 
ще понесете и скици, картини...

- В България ще занеса страшно мно
го скици, с конто аз изучавам структурата 
на пейзажа, и две маслени работи. Прин
ципът тук е, че можеш да дадеш своите 
работи след една година и това е много 
положително, тъй като художникът оби
кновено заработва на края - когато за
почва да прави онова, което е новото за 
него. И когато това си отиде, започва да

тъй като това е един източник на опре
делени нови влияния върху неговата 
творческа личност. Може да сс каже, че 
излъчването, което ми даде този манас
тир, внесе нови елементи дори в моя на
чин на мислене, а не само в моето твор-

* Казахте, че сте участвали на доста 
колективни и самостоятелни изложби.
Интересуват ли се хората от този вид из
куство?

- 13 България засега доста трудно сс честно, 
купуват картини. Почти е изключение да 
бъде купена картина, защототежката ик- ще се срещнете с Ваши колеги и студен- 
ономическа ситуация довежда до затвар- ти. С какво ще "почерпите” техните

* След завръщането Ви в България

*Р
янс на хората към изкуството, но аз не творчески разсъждения: 
съм загубила надежда, че това ще сс про
мени.

- Надявам се, че ще имам възможност
да ги доведа тук, защото каквото и да им 
кажа, докато не видят хубавото място, 
едва ли ще могат да придобият такава

* Погановският манастир Ви дава
нови сили, инненции да успеете...

- Да, манастирът е едно много свято, точна представа. В академията ние изуч- 
изчистеио място, от което се излъчва ваме този манастир и неговите стенописи 
особена енергия. Тук и природата е като са ни познати като съдържание, но из- 
чс ли подготвила мястото, за да бъде пос
троен един такъв хубав манастир. Мисля,

се проявява истински и тогава прави мно
го добри работи. лъчването, което усетих на живо, е не

повторимо.
* Може би за това ще спомогнат и 

Вашите картини от тоя пленер. Колко ше 
направите?

- Мисля, че бих могла да направя три, 
понеже почти съм завършила две и за
почнах още една. която се надявам да 
завърша до края. От моите картини може 
да се очертае един триптих. Едната кар
тина може да се нарече "ОЛТАР'’, дру
гата - КАМБАНЕН ЗВЪН’’ или нещо 
подобно, а третата - отново към ексте-

В. Бойкоп
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риора на манастира, част от външната му 
стра на и чешмата.

Няколко думи за организаторите.
- Изключително впечатление ми пра

ви точната
I
§■ организация на този вид про

ява, всеотдайната помощ, която ни оказ
ват организаторите в лицето на Димитър 
Илиев п Зорица Милева.

Разговора води: Ванче Бойков

ОТ ПЕТИЯ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР" ДИМИТРОВГРАД

Художниците
-любители
получиха

помещение

НАЙ-УСПЕШНИЯТ ПЛЕНЕР В СТРАНАТА
Вече пет 

ника от
години поред десетина худож- Наскович, Владимир Рашич, Милан Сташе- 

Димитровградския край, Сърбия и вич, Весна Сташевич, Слободанка Шобота 
България, всяка година създават картини

Участниците иа тазгодишния пле
нер бяха приети и от Нншкня владика 
г-н Ириней на 7 август в Погановския 
манастир. На приема присъстваха пред- 
седателят ва общината Никола Стоя
нов, проректорът на Белградската ака
демия Градимнр Пстровнч, един от пър- 
иитс участници на Погановския цлеиер. 
ректорът на Софийската академия Ог
нян

щшшт ШШШЩш
стир започна с изложба на участници в пле- Петият пленер "Погановски манастир 
нерите Погановски манастир ’95 и '96", ко- '97” се проведе от 1 до 10 август Прекрас-
Николя3Сто^оОТнИ пРедседатедят на ос ните предели на река Ерма и Погановския 
Никола Стоянов. На изложбата бяха пред- манастир тази година са пресъздали на сво- 
ставени картините на двадесетина худож- ите платна Зоран Стошич Вранскп от Со - 
ника, сред които Бранка Веселинович от бор, Мирослав Огоянович-Пирке отБел- 
Нови Сад, Миливое Щулович от Крагуевац, град, Груица Лазаревич от Чачак Драган 
Душан Шуклетович от Ниш, Миряна Денк- Димич от Ужице, Катерина Джордже»™ 
ова, димитровградска художничка, живе- Югослав Ерчевич и Владимир Църномарк- 
еща в Белград, Данка Петровска от Бел- ович от Ниш, Ива Владимирова и Маня Взп 
град, Душан Донков от Ниш, Николай Ива- царова от София, както и художниците от 
нов от Велико Търново (Република Бъл- Димитровградско Слободан Сотиров Мла- 
гария). На изложбата бяха и картините на ден Йотов и Бранислав Бошкович’ Кч м 
Джура Радонич, Станка Тодорович, Павле учасниците на тазгодишния пленер се при

съедини и Милорад Бата Михайлович от 
1ленове на Художествения съвет на Белград, който в момента живее в Париж 

тазгодишния пленер бяха Димитровград- За разлика от досегашните пленери, худож- 
чаните: Зорица Милева, Никола Денков, ниците бяха отседнали в хотел "Мир" в 
Димитър Димитров, Димитър Илиев, Звонска баня.
Слободан Алексич, Васил Каменов и Лошото време в началото не попречи на
Момчило Андреевич. Спомоществова- участниците на пленера да работят вдъх- ците съзДаДоха чудесни картини, черпейки 
тели на пленера и тази година, както и новено. През последните дни времето се оп- вДъхновение от прекрасната долина на река 
през няколко предишни, бяха ОС Димит- рави и долината на река Ерма и Поганов- Ьрма и с право може да се каже, . 
ровград и Министерството на културата ският манастир блеснаха с целия си разкош, пленеР Погановски манастир '97" 
на Сърбия. така че художниците прекарваха времето си Се счита за най-успешен в страната.

предимно в рисуване сред природата. Твор-

в

Димитровградското сдруже
ние на художниците-любители 
(учредено на 12 март т. г.) неот- 
давна получи помещение в къ
щата, която, 
те знаят като

Шошев, Бранимир Джорджевич, 
ректор на университета от Ниш, Драган 
Костич, директор нанишкото художест
вено училище "Джордже Кръстим” и 
Александър Радовнч от Ниш, директор 
на Завода за защита на паметниците. На 
приема бяха водени разговори за афир- 
мацията на това свято място, а г-н Шо
шев

димитровградчани- 
-■ ”Джаджиното’’ на 

улица "Нишава” N9 9. 
Самодейните художници ще се 
събират в това помещение, за да 
рисуват и излагат своите творби.

Общинската скупщина пода
ри на сдружението една писали- 
щна маса и три стола. Това е са
мо началото в обзавеждането на 
помещението, което, според ду
мите на председателя на сдруже
нието Любомир Николов, тря
бва да стане истински сборен 
пункт на художниците-любите
ли от Димитровград, както и на 
ония

преговаряше за сътрудничество 
между Софийската и Белградската 
демия за размяна иа студенти и излож
би, като тези изложби минат и през ди
митровградската галерия, така 
бителите на този

ака-

че лю-
внд изкуство да имат 

възможност да разгледат картините.

нашц съграждани, които 
имат намерение да започнат да 
се занимават с изобразителното 
изкуство.

че петият 
може да

Д. Димитров
Б. Д.
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ВРЪЩАНЕ КЪМ ТРАДИЦИИТЕ

Димитровградските 
петъци и събори - 

някога и днес
Л X е зная откога петъкът е бил определен за пазарен ден в 

града ни. За нашата тема това няма значение, но този ден наи
стина беше ден на срещи и търговия между гражданите и селя
ните от многобройните и многолюдните села от околността. 
Още рано преди обед площадът покрай Павлиончето пъстрее
ше. Идваха и градинари от Пирот със своите каруци, натоварени 
с чушки, домати, зеле и други зеленчуци, а до тях, срещу Павли
ончето, бяха разположени и две-три сергии на ”пръстенарите”, 
търговците на стъклена и метална бижутерия. Нанизи, гривни, 
и пръстенчета и едни топки, вързани с ластик, а напълнени със 
стърготини бяха любимите ни украшения. Разбира се, продаваха 
се и фиби - нали жените и момите носеха дълги коси, а за 
"коковете” бяха необходими и фуркети. Селяните от Градини и 
Лукавица носеха домашно масло, яйца и кокошки, а от Желюша 
идваха продавачите на круши и ябълки. На животинския пазар 
пък се продаваше дребен и рогат добитък, агнета, кози, волове 
и коне. Площадът пъстрееше от трите колоритни вида носии на 
жените. По-възрастните от тях носеха дрехи от черно сукно, 
шевиците бяха малко - в червено и жълто, а долната риза от 
конопено, тънко изтъкано платно. Повечето бяха забрадени със 
зеленикави кърпи за глава, щамповани на червени цветове. Бул
ките и по-младите жени идваха в тъмновинени кадифени забъни, 
прошити като съвсем тънки памуклии носии, винаги с престилка 
и фини ръкави, които се подаваха от забъна. А младите идваха 
в литаци. Това са носии от съвсем тънко сукно, отпред богато 
апликирани и обшити със златни пайети и жълти гайтанлии 
шевици. Ръкавите са от много тънко копринено платно, ук
расени с ръчно шита, широка дантела. Ако са моми за "даване” 
и ако ще става "сгледушка", имаха и нанизи от пробити пендари.

Подобни бяха и съборите, на които винаги се извиваха по две 
кръшни хора - едното покрай Павлиончето, а другото по-нагоре, 
към Градинския път. Тогава идваха още повече хора. Момите 
идваха обути в цървулите си, а след това, до гарата или до 
казармите обуваха лачени обувки с каишка на копче. Ергените 
носеха градско облекло - някои с меки шапки, а други - с нови 
каскети.

Споменям си, че на Благи петък се ходеше в Желюша. Там 
ставаха шумни събори, селото "славеше” и по къщите се съби
раха роднини и приятели. За нас беше удоволствие пешком да 
отидем рано след обед до Желюша, да си купим по един сладолед, 
симид или малко, глинено "стовненце” - пъстро и гледжосано. 
Там се продаваха сита, вретена, различни дървени лъжици, секи- 
ри, коси и сърпове. Циганите - коритари от Пиротско продаваха 
своите ръчни изделия , а се въртеше и "въртележка” с кончета 
и колесници.с Такива бяха старите увеселения, събори и пазарни 
дни в моето детство.

А сега? Картината е много по-сложна, много по-различна и, 
по моему, много по-тъжна. През последните години петъкът в 
нашия град коренно се промени, пък и почти всеки божи ден 
стана - пазарен. Немотията на двете ни страни, сивата иконо
мика, преходът на държавите към друг обществен строй и още 
много други сериозни причини доведоха до нова, модерна битова

ЗАПОЧНА РЕСТАВРАЦИЯ НА 

ИЗВОРСКАТА ЧЕРКВА
През миналата седмица, в 

присъствие на вранския вла
дика Пахомий, представители 
на Общинската скупщина и ме
стното население, по символи
чен начин започна реставраци
ята на черквата "Света Тро
ица" в село Извор. Става дума 
за една от най-старите черкви 

само в Босилеградска об-- не 
щина.

За целта Републиканското 
министерство за култура и дру
ги републикански институции 
обезпечиха 160 000 динара, а 
строителен материал ще оси
гурят общественото предприя- 

Напредък” и Горското 
управление в Босилеград. Оча
ква се със съответна парична 
помощ да се включи и мест-

тие

Изворската черква преди реставрацията
ното население, както и извор- 
чани, преселени във вътреш
ността и чужбина.

Реставрацията на сградата бъДе извършена реставрация и 
пое босилеградското строи- на сградата на първото ки- 
телно предприятие "Изград- лийно училище, намираща се в 
ня ’. Босилеградските строите- близост до черквата, 
ли трябва да извършат ре- Обръщайки се към присъс- 
ставрация на самата сграда и тващите на устроеното по този

повод тържество, владика Па
хомий между другото подчер-

Едновременно с реставра
цията на черковната сграда ще

Завода за защита на истори
ческите паметници от Ниш, 
въпреки общото безпаричие, 
събра сили и обезпечи средст
ва, с които този духовен и кул
турен храм ще се запази от по
нататъшно пропадане". След 
него ще започнат реставрации 
и на останалите черкви на 
територията на Босилеградска 
община - най-напред на черк
вата в село Бистър, а след това 
и на останалите.

по този начин да я запазят от 
по-нататъшно пропадане, а до
пълнителното й благоустроя- та, че "след дълго разтакаване,

Правителството на Сърбия, 
чрез компетентни република-

ване, както подчерта владика 
Пахомий, ще поемат други 
компетентни лица и институ
ции.

нски институции, преди всичко 
Министерството за култура и м. я.

КАМЕНИЦА ПОДГОТОВКА ЗА 
ЧЕСТВАНЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА

От миналата година камени- 
чани празнуват на 28 август - па
тронния празник на селската 
черква "Св. Богородица” (на 
снимката). Тая година също се 
правят подготовки за честване
то на празника. В миналото този 
ден се честваше по най-тържест- 
вен начин - с курбан и участие на 
всички жители на селото. Праз
никът беше очакван с нетърпе
ние от стари и млади.

Сега черквата е без покрив.
Останали са само стените й и ед
на малка част от иконостаса.
Черквата, според предание, е по
строена в края на миналия век на 
мястото, където някога е имало 
стара черква. Казват, че по вре
ме на Чипровското въстание 
много въстаници избягали във 
Висок, а някои от тях се скрили вата да се 
в каменишката черква и тогава палите в селото около тридесет 
тя била разрушена и опожарена, жители, които са на възраст от 
а много въстаници - избити._________________ __________________

картинка.
По различен, "нощен” начин, пристигат "търговците” с влак, 

пеша, а в най-добрня случай - с коли. Отмина времето на би
доните с бензина и "нощните игри” на границата. Сега са акту- 

дребните, конфекционни, хранителни и други долнопробни 
по качество стоки, които лежат пред купувачите направо на 
земята, засипани с прах от нечистите улици. Битаците, които 
съществуват вече няколко години - и то не само в нашия град, а 
почти навсякъде в Сърбия и България, се превърнаха в ежед
невно явление. Мълком и постепенно те станаха необходимост 
и нещо съвсем обикновено в живота ни. Всичко живо търгува, 
продава и купува. От време на време се набелязват дати, до 
когато трябва да се преустанови продажбата "на черно” - особе
но на хранителни продукти - и отново всичко заглъхва и си остава 
само добро намерение. Така си "живеят" битаците, отличават се 

но-голямо разнообразие и колорит - и в асортимент на

ални

От две години има идея черк- 60 до 80 години, не са в състояние 
възобнови, но оста- да осъществят това начинание.

с все
стоките, и в поведението на хората. Има толкова много и разли- 

хора, които идват със стоките си. Някои от тях са много 
скромни, направо жалки и бедни. Носят по една торбичка дре
болии и сигурно едва изкарват някаква печалба, след 
платят пътя и таксите. Други пък са "свързани" с официалните 
служители и от едната, и от другата страна на границата, които 
гледат ”с половин око" на пренасянето на стоките, но трупат 
подкупи в стоки, уиски, цигари и валута. А тяхната работа е да 
защитават интересите на държавите. Трети са замесени 
едри гешефти. Те не са на пазара. Имат си връзка 
пиротчанци, предават си стоката "на ангро" и кашони с цигари 
и олио минават от кола в кола тихомълком, а връзките и смет
ките са доста стабилни. м

През изминалите няколко години се създадоха и много лю
бовни" връзки. Млади жени и мъже без скрупули си развалиха 
семействата, оставиха си децата. Всичко става по поръчка, по 
частни квартири, а има и направо и платена любов - 
старите шантани. Има борса на цигари, на питиета с подправени 
етикети. Има бутилки и без етикети, които са махнати, за да не 
се вижда, че срокът на годност отдавна минал. А шоколадите и 
захарните изделия с шарени сирийски, арабски и турски етикети 
са толкова опасни за здравето на децата! Набухватели, консер
ванти, деривати и емулгатори - коя от коя по-вредна съставка, 
масово се предлагат и продават.

Кой ще сложи край на тази, преди всичко здравословно опа
сна търговия?

Пред нашите очи тя все повече се разраства, разширява се, 
като вълна залива всички градове. Само да е ефтина стоката - 
друго не ни интересува. Нима е толкова евтин нашият живот?

Богдан Николов

ЧИИ

като СИВЪЗОБНОВЕН Е ИЛИНДЕНСКИЯТ СЪБОР НА 

БОРОВСКО ПОЛЕ
в по-

С ИИШЛИИ И
То има 240 доста в околията, 

макинства..." Пет-шест години 
по-късно Борово е имало 300 къ
щи! А сега? В Борово едва 
има 50 "живи" къщи, в които жи- 
вуркат по един или двама старци. 
На събора на Св. Илия някога са 
идвали много хора от димитров
градските и пиротските села. И 
сега тук се бяха събрали не мал
ко хора, но най-малко от с. Бо
рово. Повечето от зях бяха бо- 
ровци-преселници в Димитров
град и навред по страната, техни 
близки и приятели.

Това е злата участ на всички 
наши планински села и затова не 
мога да се радвам с пълно сърце. 
Но не трябва и да тъжим - нали 
смогнахме да се върнем на Ил
инден и да си спомним за мина
лото на родния си край.

денски обед. Смешно ли е, жал
но някои боровци за 

път се видяха и запознаха 
Илинден!?
Всичко беше много хубаво, 

Но на него не 
- молебенът

На 2 август 1997 година
място на Боров-

на
ко ли е,старото, свято 

ско поле бе възобновено празну
ването на Св. Илия - Илинден.

Цял ден и цяла нощ валя про
ливен дъжд, сляха се земята и 
небето. Боровско поле осъмна 
забулено в мз»гла. Студена су
трин като в късна есен. Все пак 
няколкостотин храбри и уиори- 

на полето и ок-

пръв ли
на

освен времето, 
трябва да се сз»рдим 
на Илинден е за дъжд и е въведен 

130-140 години след като в
преди около 
тригодишна опустошителна су
ша.ти хора излезоха 

оло 13 часа поп Владо освети но- 
Иовият каменен

Старият кръст е счупен от 
"комунисти” и нехранимайков-

вия кръст, 
кръст е купен в с. Темска с пари, 
събрани от жителите на с. Бо
рово и техните близки, които се- 

в Димитровград. В но- 
"Сгочар" на Бо- 

поле Ивана Огнянова,

че ли с този вандали- 
Бо-ци и като

з'ьм започна умирането на с.
Ето какво е написано за 

"Глас на българите” 
1950 година:

рово.
това село в 
от П септември 
"Недалеч от Димитровград се 

на повече

га живеят 
мещението на 
ровско
подпомогната от Сретсн Игов, 
приготви чудесно вскусна яхния, 
която заедно с много други ястия 
беше поднесена на общия илин-

намира, разпръснато 
от 14 километра, село Борово. 
По големина и броя на домакин
ствата с. Борово заема първо мя-

Лилия Нейкова
Цветко Иванов
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Уточнения и дойълнения за Преселниците ош Моинии в Круйъц
4, Родът Лилини? т.е. АИИНИ, вече не сьще-

С голямо нетърпение очаквам всеки брой но в. обаче обхваща ие само това селище, ио и някогапш е а (| крулъц. Потомците на този род днес жи-
"Братство” и с голям интерес н удоволствие чета всяка села Чакър Извор и Ракопица и чифлиц е. *р * * т п Пирот, Белград,Сречковац, Чиииглавци,Су-
статия заминалото на Горно Понишавне, независимо от Мачков, Омер-Спаип и I аковашки. 1 КШ}0 Ялботина и Неготинска Крайна,
това дали в нея става дума за старите лозя и воденици някогашния Мали Круйъц и днес честват спасовдет, < ^ рън од круиъц живеят и многобройни ио-
(Вацев) или пък за останки от селища, черкви и пр. всички останали крупчани - Св. Преснета. Мци на Моинчаиье и Ножини.
Особено се радвам, когато вън вестника 'срещна” нов 2. Преселниците от тези два рода не са до По-възрастнитемоинчанииднессноменаватдя-
автор, който изследва миналото на този край. Тук искам повременно. Първи са пристигнали Лилини, а след Лила Грънчара от Моинци, който се е преселил
да спомена статиите на госпожа Лилия Нейкова и и Пурчини. Преселниците от рода Лилини са нари в Круйъц и е основател на рода Моинчаиье, съот-
"Дневннк” на моя наборлия, уважаемия професор Ма- от кореняците 'моинчаиье , така са наричани и след Анини От този род особено интересна лич-
рин Младено». пристигането па Пурчини, „о по-късно, за да 'и р' »; «сте Станимир Лилич-Моински (Анин), внук

Така беше и когато във вестника видях заглавието личава г едни от други, техните съседи са за,,°ч,д д Лила Моински. За каква личност сггава дума,
"Моинци” и името на авторката на статията Цветанка казват Анини вместо Лилини (по името на Оаоа Ана о й-яобре показва неговото изказване за зова как е
Андреева, което за мен беше ново. Вниманието ми се Берснде Извор, коя то е била омъжена за Джуна, сина ‘ * "Кипяижоплжева звезда с мечове” по
"закова” на следното изречение: на Лила Моински). Затова днес за монава.,и сс смятат УД^госи с което ,а11исах

"От Лилини и Пурчини някои се преселил и в Круиъц само потомците на Пурчини и го не всички, понеже ^ 1956година и записката за него като доброво- 
край Пирот, където и сега живеят под названието ”мо- потомци те на Истяткови са оформили нов род, наречен г ре - 1Юйма 1941 година. И двете
ннчани” - казва Миле Станкович от Чорин дол, който е МОЖИ11И, но на всички фамилното име е Живкович, ек р „олготвени като притурка към хро ни-
от този род, ала отишъл зет в Чорин дол". доквто потомците н» Димитрашко имат фамилното име Круи ьи, която написах и издадох заед-

Като хроникьор на село Круйъц изследвах родовете Димитриевич, но и по-нататък се мисля, к ,.м мои,,- ‘ йппян Чипич .Тъй като притурката тогава 
оттова село,включително и рода Мо1ШЧпии,сз.ответно чанье, както се числят и потомците на Дслча, кои ю са н д-р |ата*|а тсзи записки досега не са пуб-
Анини, н тъй като в посоченото изречение има опре- Живковичи. х нс ,с с * ,. ‘... г.п Чипич и Венко

' 3. Миле Станкович живее „ Сремкоаац (Чорин дол) ликуваии. Моите приятели д-р 1<Ф*< “ ,»снко
неговият баща Димитров ме убедиха да ги публикувам в ъраг 

ство”.

отзив

на

делени неточности, искам да дам следните допълнения 
н обяснения. и е потомък на моинчаиье, но не той, а I 

1. През XIX век някои от Лилини и Пурчини са се Гьора се е нризетил в Сречкоиац. Миле Станкович е 
преселили в селището Мали Крупац. Днешният Круиъц чориндолец по рождение.

Витомир Живкович, пенсионер от Круггьц

тио да су стигли и наши трупни официри 
ши и мо] водни официр. 
Пресголонаследника сам ирви иут у 

животу изблиза видел. Регент Алексан- 
дар само кратко рече: - Да] ]едну Кара- 
1)ор1>еву с мачевима!

Одскочи ]едан гардисЬи официр и ]а 
видим цакови с одликоваша, па предаде 
орден Александру.

- Господо савезници, господо офици
ри, ево нашег данашшег спаситеша, ево 
нашег]унака ЛилиНа! Господо, Србща Ье 
победити ]ер ]е цела земл»а пуна ЛилиЬа, 
пуна неустрашивих ]унака! И }а се, гос
подо, зато не бофш ни за себе ни за 
Србщу. Србща Ье живети вечно ]ер се у 
н>о] ра^а]у и стасава]у све сами ЛилиЬи!

Регент Александар направи корак 
према мени, пол>уби ме у образ и обеси ми 
Кара^ор^еву звезду са мачевима, стегне 
ми руку. )а покушам да му руку целивам, 
али он не даде. Приоде ми ти страни офи
цири (рекоше ми после да су то во]ни 
изасланици савезника: француски, енгле- 
ски, италщансЬи и русКи), па наши гар-- 
дисКи официри и на кра] трупни ме!)у ко]е 
сам имао познате, а мо] водни официр био 
]етолко радоста н као да ]е он лично добио 
Кара^ор^еву звезду, само нгто ме не по
несе, просто до бога. Почастише се сви с 
некакво пиЬе, али ]а и сада не знам кво ]е 
било, пошто сам прво од стра, а после од 
радос, толкова био опщен и малаксао та 
ме земл>а внше не држи.

После су ми трупни официри об]ас- 
нили да ]е тога дана, на мо]у команду, 
разбщена непри]ател>ска колона, ко]а ]е, 
користеКн маглу, кренула да нас изненада 
нападне, без претходну артил>ериску прн- 
прему. Видели су и дру!)и из батал>она да 
се приближава нека во]ска, али нико се 
или не]е сетно или осмелио да команду]е 
У осуству офицнра. Да ]е препад непри- 
]ател>а успео могао ]е бити угрожен и ло- 
гор у коме ]е, на пушкомет от првих бор- 
бених линща, био регент Александар са 
савезничким во]ним нзасланицима.

Iа сам ти, синко, еве испричао све како 
]е било и како ]е мени било.

КАКО САМ 1914 ГОДИНЕ ПОСТАО
Никола 1913 године. Извршавао сам сва г 'носиоц караъоръеве звезде
н к СА МАЧЕВИМА

а с

Кад ПоНорек 1914 удари на нас, опет 
на фронт, опет борбе. Наша победа на 
Цер дала ни ]е крила, али Шваба се спре- 
мао поново да пре^е Дрину, па опет борбе 
на нашо] територщи.

1есен>е време уватн, стиже дубока ]е- ]аТел> не]е кад отуд 
сен-магловито, Ьншовито, студенило а ничим не на]'авл>у)е, ни патролом ни пред- Ьу, позите са мном!
верска у ров дан и ноЬ. Терен испред нас ходницом, па гласно команду]ем: нал>ба По1)см по н>ега, но^е ми клеца]у, нек- 
непрегледан, а путузуКа магла га час пре- по непрщатехьу! олко пути се обрнем и с очи се опростим
крще час ослободн док не ншфе следеНа д0к изброени до три пуцььава ]е било од другари и прщател>и. Успут ма]ор ме 
и тако се често смен>у)*е. Сви морамо у На све стране, цео наш батаъон ]е пуцао, пита одакле сам, шта сам у цивилу. .1а му 
свако време да смо будни, ]ербо непри- Све чете као да су ]едва чекале команду. одговарам, а уста ми сува, пресушил би 
]ател> у свако време може да нм изненади Али, одговорише ни и ови испред нас. буре воду. Море пресушил би, чини ми се, 
пошто смо на прву борбену линщу. Не Само све за кратко беше па се смири, а Нишаву.
знам ко)е ]е време било, мислим колко кад се магла подиже, испред нас више Идемо, идемо километар а може бити 
сати ]е било, кад сви официри из водови и нема никога. Убрзо разабиремо да се ивише,али]аосейампозадинаснаодсто- 
чету одоше а свакога ]е замеььивал по трком враНа^у официри и само се чу]е: ]ан>е - чу)’ем да по нас иду и трупни офи- 
]едан подофицир. Мо] водни официр ми ”Ко ]е наредио пал»бу? Шта ]е то било?” цири, позна]ем глас мог водног официра. 
само рече: - Поднаредниче ЛилиЬу, ти ми Шта н>им )с све успут одговарано на Офеднуш почемо да пролазимо поред
одговараш за вод док се не вратим. знам, а кад стигоше до митрал>ески вод, а гардисти наоружани с нож на пушку. Ка-

Ништа нисам знал осим да лево и у3 командира чете и мог водног официра ко идемо према ]едан шумарак, они ]ош 
десно од чете пешака, уз ко]у ]е био наш иде и гардиски ма]ор. Мо] водни официр мало па човек до човек. Толко гардисти 
митрал,ески вод, линщу држе остале две каже: "Сви говоре да су прво заиуцали до тад у животу несам видел. Сумрак опа- 
чете из нашег батаъона. Пратимо ми митраъези. Ко]е наредио паъбу?” сал ]едну ливаду, па у супротиво од куд ми
тако креташе магле испред нас и псу]емо Мене про^оше жмарци: "Леле, дали ншфомо, видим млого голем шатор и ок- 
кад нам затвори видик. Изме^у две пу- потепамо наши гардисти!”! оло седе гардисЬи официри. Како се при-
тузупе магле приметим да се испред нас Командир чете понавл>а: ”Ко ]е на- ближавамо видим ]а има и официри у раз- 
креЬе нека во]Ска и да нам иде у сусрет. редио пашбу?” не униформе ко]е несу наше. Тек ма]ор

ли, ]ош ]е далеко. Не разлику^м уни- Л>удство збушено, обара главе да не стану и рапортира: - Господине пуков- 
форме. Примете то и други и настане гледа у официри, се премшшьам да се ниче, ово поднаредннк ЛилнЬ ко1и ]е 
расправа ко]а се по]ачава кад се магла )Фшм, кад неко рече мо)е име: "Поднаред- наредио пал.бу. Наша те войска деютво- 
поново подигне за тренутак па опааимо „икЛилиН” вала на шегову команду!
део тог ланца ко]и нам се приближава. Мени проиграше панталоне. А)а самоштоу несвесне падочедвасе
1едни тврде да суто наши изв.фачи ко]И Поново се )ави мо) водни официр: на ноЬе држим. Ма)ор ту остаде а гар-
™Йт'РУГНС,"Н’111,’ТреЬ"Т1ИТО 'Поднаредниче ЛилиЬу, ]'еси ли ти дисКи пуковник ми рече да жфем с н.нм,
Зге ГпЖГ НаШ"' наредио пал,бу?” 1а идем и ништа внше не видим, али када
даТремотавТм ЛУ;бе уДовУ моГс0ел"“ку муцку1ем'^1Г°СП°ДИНе потпоИгчн""е- За‘ ЧУ "У™«н„ка,)а се укочи )србо он рапор-
гпао\,- . У муцкУ1ем1а. тира гласно и гасно: - Ваше Впсочанство.
борбени поредак натупа на насТф.п ма(орДу°ЬИ °ВДС “ ПреДСТаВИ Се ™"°ДИ»У ово )е поднаредннк ЛилиК на чи)у )е ко-
мало па су на пешесготин метара од 'нас. “Ъ ноЬе „ачиего отказаше, а у гла- сусГу ,еДИНИЦа У °Д‘
Разлик„ем да не личе на нан^ во!ску по ву ми се „р?и: ..Колко л„ гарднста смо УС1 "У °фИЧ,,ра' 
униформе ко]е носе, наступа обазриво, па потепали?” *
донесем одлуку: ко ]е да }е наш не]е, при-

- Казивашс Станимира Л|1Л11Г1а-Мо]инског>Аниног

ево] долазак а ма]ор само рече: - Поднаредниче Лили-наплачи а

За не знам куде да гледам. Около мене 
гардисКи официри и они са стран- 

Извршим наредеше водног официра, ском униформом. Тек после сам приме
са мо

Записао: В. ЖивковиЬ

То^хп ЙОНИ» ЗаНбаЦкмнииГЛОколоТт^яУ ПаКП111' начело с мУ31,ката » ПР« 015 година - -Аз се боя само от предателството на
1 ЛКЪВ оеше ^ оакалница. Около гях бързо се на- продължи музикантът. Мачек, но Сърбия ще преживее и товт -
р разговаряхГпомежду ^зикантите тихо " Искаш да кажсш' че 1Юсле имаше каза накрая дядо Станимир и подаде ръ-Станимир "КЯ=.1—.

Лилич-Моински
А ПИП пристигна пред музикантите, те го поз- - И сега се боя от тона К°‘ПО ПО™гли от КРУ11^ към позици-

-/АНИИ дравиха по войнишки, а ние,децата,поз- -Зато , „ ИТе СИ На б™гаРска™ граница, откъде-
дядо Станимир Моински или - каза аддо Станимир ^ то се очакваше да започне нападението

6 април 1941 година. Неделя. Анин, както му викаха всички в селото, разпределение н кой не ме викаТт““0 на германските фашисти. На 7 април дя-
Слънчев пролетен ден. Крупъц е пълен Ние го смятахме за много стар, дядо от сутрин е бомбзппити К V, - Д° СтанимиР вече беше застанал начело
с войска, която вече няколко седмици миналите войни (по-късно утвърдих, че да се явя доброволно <'лград- Д011Д°х на своята единица на позициите й на 
провежда учение над селото. Военна ед- тогава е бил на над 58-годишна възраст). - Такова не„,п „„ югославско-българската граница,
иница в пълен състав. Той и най-възрастният музикант се поз- оня, който вярва в нашата побепя С3^° ш А НИС’ деца'ва’ бяхме възгордяни от

Тази сутрин, малко след осем часа, дравиха като стари приятели и поведоха сърми го музикантът ' ииисДа “ на' факта, че нашите деди са смели, сигурни
пристигна и военната музика. Музикан- разговор. _ Германецът не мож в себе СН- юнаЧ», юначаги. Тъкмо таки-
тите бяха облечени безупречно, като за - Пак дойде нашето време, господин една седмица колкото и тпчпноТГг-! 33 ВЯ’ каквпто ни гн «писваше учителят в
парад, но почти всички бяха с посивели подпоручик - каза музикантът. нашето отстъпление рУДно да оъде училището, когато учехме за освободи-
коси - от запаса. Дойдоха откъм Велико - Такава ни е съдбата! - отговори дя- - И аз вяпвам в напит, телн1'те войни против турците и за Пър-
село и седнаха на стъпалата пред обу- До Станимир. по6еда1 но вече виждам ДЪЛГого „шна ВаТЯ СВеТОВНа ВОИНа'

- Оттук, от това място поведох полка война.

нахме

В. Живкович
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• ШАХМАТНИ НОВИНИНОВИНАР Лятна шахматна 
школаот ^ТЬл.п-ика”0 П° ЖИВееМе у Ниш познаваме чичу иовинаро 

ш подтика . Он продава новини вечем дваесе годин 
Разширил се с големата мешина, оцутре дооди при мене пас 
цепил се до уши, одалеко поче да ока: Р ’ Р

- Е чичко, че пропадне наша работа
- Ма, како 

пропадне!

~ КПКО иече- 40 пРопаДие. Нашио комшия пече

новината! Беше се истина разгаламил та чуя и другите комшии 
божичанино, що дреме свак дън тува при пас и чати

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ ПО СКОКОВЕ "ДИ
МИТРОВГРАД 97"

Джордже Никетич - звезда на митинга От 4 август т. г. в димитров
градския шахматен клуб "Цари
брод” започна провеждането на 
така наречената "лятна шахмат
на школа”. Най-изтъкнатите ди
митровградски 
Анита Алексова, Георги Петров 
и Роки Стоименов изнасят лек
ции всеки понеделник, сряда и 
петък от 19 до 21 часа. Лекциите 
се посещават главно от най-мла
дите ни съграждани, които се 
надяват, че един ден ще достиг
нат успехите на сегашните си 
учители в шахматното умение.

За курсистите школата е без
платна и ще се провежда.до на
чалото на учебната година.

че пропадне, седни малку, одмори се, мече да На 21 юли т. г. в Димитровград се проведе третият международен 
митинг по скокове с участието на 20 състезатели от СРЮ и България. 
Поканените представители от Македония неоправдано отсъстваха, 
докато рускинята Кристина Калчева бе върната поради липса на виза.

Най-успешно се представи Джордже Никетич, член на "Партизан” 
от Белград, който на висок скок преодоля 223 см.

Ето и резултатите от високия скок при мъжете:
Никетич (СРЮ) - 223, Карарадев (България) - 205, Дурмушев 

(България) - 205.
Дълъг скок (мъже): Мишич (СРЮ) - 7,52, Попов (България) - 7,14, 

Петров (България) - 7,11 м.
Висок скок (жени): Милошева -179, Димитрова -179 и Костова -177 

см, всичките от България.
Дълъг скок (жени): Стоянова - 5,63, Димитрова - 5,60 и Иванова - 

5,36. всички от България.
За спортното ниво на митинга, особено при мъжката конкуренция, 

говори фактът, че четирима състезатели дори подобриха минало
годишния рекорд от 205 см. Заслужава похвала и присъствието на 
петимата атлети от Сливен (България), които след 500 км и десетчасово 
пътуване, взеха участие в митинга. Трябва да се отбележи и доброто 
представяне на АК "Железничар” от Димитровград като организатор, 
както и помощта на треньора на АК "Железничар” от Ниш Татарич. А 
след завършването на състезанията, победителят Никетич заяви, че 
догодине ще коригира личния си рекорд, който осъществи тук, а ще 
убеди да участва и Стефан Зарич.

шахматисти

па чък и
новините без пари.

- Това нищо не е, рече божичанино, но чули ли сте вие дека 
се сетили да поправе Изворскуту цръкву, после толку годни.

- Не сме чули. реко му я, а ти одека знаеш?
- Па, кико не знам! Рекоше синочка
- Ма, на кое радио? - прашуем го я.
- Ма на Радио Ниш, у емисиюту на бугарски.
- Е, па ти от кага го слушаш?
-Море я га слушам одамна, но моята женетина не даваше, све

до 11етровден. Било я срамота ако я затече некоя комшика, а она 
слуша тую емисию. Ама, бъш на Петровден, некико туя годин 
не могамо да идемо у Божицу, и я се нещо шунявеше у земннкат, 
ка се она около шес и половина раздра:

- Ела,слепчо,да чуеш радиото! Думаю за Божицу, за соборат! 
Имало млогу народ, а и некакъв турнир стопку имало. Победили 
пашите божичанье от Ниш. Може да е и синат играл. Слушай 
по-убаво!

Я принесо уше до радиото и опи собщише дека 
играл, па ка засвирише едну седенкярску, та ни душата заигра. 
Пощено да ви кажем таквуя убаву орку сам чул ка се женимо, па 
сега.

на радиото!

УИКЕНД-ТУРНИР ПО ШАХ
МАТ В ПИРОТ

Гигов и Игич 
потвърдиха 

качествата сии нашият син д. с.

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

Исторически мач за ” Балкански”
От 1 до 3 август т. г. в сградата, 

където се помещава Младежкият 
съюз в Пирот, се проведе тради
ционният уикенд-турнир по шах
мат. На турнира участваха 25 шах
матисти, сред които димитров- 
градчаните Петър Гигов и Горан 
Игич
ници. Конкуренцията на турнира 
беше изключително силна, тъй 
като се състезаваха шахматисти, 
които са носители на различни ти
тли: интернационален майстор, 
майстор на ФИДА (световната 
шахматна федерация), майсторски 
кандидат и шахматист второкате- 
горник. Партиите на турнира се 
играха според правилата на швей
царската шахматна система. Спо
ред броя но спечелените точки Пе
тър Гигов подели четвъртото мяс
то на турнира с още трима със
тезатели, докато Горан Игич по
дели осмото място също така с 
още трима шахматисти. Понеже 
на турнира се уважаваха и така 
наречените "допълнителни крит
ерии”, в крайното класиране Гигов 
зае седмото място, а Игич - еди
надесетото.

Од тегай ние стално слушамо радиото и се не секирамо за 
комшийете. Оно си било убаво!

- Па допадаят ли ви се емисиите, имате ли некои забележки?
- Не си бре глув, каза ти дека ми се допада. Не би било лошо 

да има повече музика и от нашият край.
- А допада ли ти се "Братство”? - изъпе се чича. - Чатиш ли го?
- Чатим га

"Балкански” - "Прогрес” (Пирот) 1:1 (0:1)
Димитровград, 16 август 97. Исторически мач, историческа 

Спортен център Парк, зрители - точка и исторически гол! На 16 
около 1000. Съдия - Бринко Линия август 1997 година "Балкански” за 
от Нит (добър). Голмаистори: пръв път в историята си заигра в 
Крумов в 51 за "Балкански”, Сръбска дивизия срещу "Про- 
Тошич в 20 минута за "Прогрес", грес”. В качествената и твърде ин- 
Жълти картони: Джуров и Кру- тересна борба съперниците поде- 
мов от "Балкански1', Иованович, лиха по една точка. При силно 
Петкович, Д. Панчич и Чирич от дъждовно време "Балкански” 
"Прогрес”.

и двамата второкатегор-
при землякат и допада ми се само да има...

- Що да има? - па го праша чича.
- Па да има наградне игре. Наща фамилия е млогу сречна. 

Баща ми тека донесе телевизор дома.
- Како го донесе?
- Па кико, на рамо. Ама кико га е добил, това е за "Братство”.
- Кажи како е било?
- Баща ми бил дунгйерин у Загреб, и негде пред Нову годин 

там отварали некикъв вашар. Он се негде зацуцал та на вашарат. 
Било млогу гужва и продавачкьете зяпале лево
-десно. а бащу ми никой га не ебавал. Он се поцуцал, видел никой 
га не види, па грабнул телевизорат и право на стаиицу. Носил, 
носил и вече накуде станицуту се сетил кико му баща му, моят 
деда де, казувал кико га млатили ка у Белград украдъл радио 
негде куде Зелени венац. Тегай баща ми беш назад да връне 
телевизорат. Не могъл никако да приде, па полъка сложил 
телевизорат и се загледал у некакву батерию, и очал-нечал купил 
батериюту. Ка си пошъл, продавачката га повикла:

- Господине, господине, ви сте тисучи купац, и добили сте на 
поклон овай телевизор. Тека баща ми добил телевизор.

- Значи и ти очеш "Братство" да организуе наградна игра, а 
ти да земеш купоните тува без пари и да добиеш награда? - рече

картон: започна с добре насочени атаки и 
все пак пропусна 2-3 голови 
положения. Но затова пък в 20 мин

Червен 
Джуров от "Балкански"

"Балкански”: Живкович 7.5, 
Джуров 7, М. Стоянов. 7, Станков 
7, Крумов 8, Димитров 7, С. 
Стоянов 8, Е. Иванов 7, (В. Иванов
6) , Анджелкович 6, (Цолич 6), М. 
Пейчев 7, П. Георгиев 7.5

"Прогрес”: Величков
Илич 7, Милош Тошич 7, Чирич 8, 
Йованович 7, Антич 6 (Диминич
7) , Д. Панчич 7, Петковнч 6 
(Колич), Мильан Тошич 
Цветкович 6 (Митич), С. Панчич 7.

Играч на мача: Саша Величков 
от "Прогрес” - 8.5.

като че ли студен душ окъпа за- 
паллянковците на "Балкански” -
0:1.

В началото на второто полу
време домакините отново атаку
ваха и в 51 мин Саша Крумов успя 
да изравни резултата на 1:1. Кру
мов ще бъде записан със златни 
букви в историята на "Балкански” 
като пръв голмайстор на клуба в 
Сръбска дивизия. Във втория кръг 
(на 24 август) "Балкански” ще иг
рае в Блаце с отбора на "Ястре- 
бац”.

8.5,

7.5,

Б. Д.

му чича, а он се насмея.
- Ма нека добие, реко му я, но ти кажи нещо и за ТВ-журнало, 

изкритикува Радиото и Братството?
- Извинявайте, - рече божичанино, - но за журналат нечу 

нищо да кажем.
- Защо бре? - спопеме го и я, и чича.
- Защо. Па не съм платил струюту.

XXXVI МЛАДЕЖКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР "ДИМИТРОВ
ГРАД '97"

Грация Гога” спечели преходната купа

”Желюша” се 
състезава в Пиротскака НИ

окръжна дивизия
В твърде силната конкуренцияОт 21 юли до 2 август т. г., в 

Само един сезон след възоб- рамките на 36-ия традиционнен първото място на турнира спечели 
новяването на футболния отбор международен младежки турнир отборът на "Грация Гога" от Пи- 
"Желюша”, той вече ще се п0 футбол на малки врати, се во- рот - дългогодишен участник в 
състезава в по-висш ранг. От деха ожесточени, но качествени димитровградския турнир и винаги 
в горокласирани през миналата борби между 24 отбора от Димнт- между най-добрите. Във финалния 
година в Пиротска общинска ди- роВград, Пирот, Бела паланка, мачтесеналожиханадднмитров- 
визия, от тази есен футболистите пршцииа и Република България, градския отбор "Легенди" след из- 
ще се състезават в Пиротска всяка вечер в спортния център пълнение на дузпи. В рамките на 
окръжна дивизия като тринаде- "Парк" се събираха по 2000 зри- определеното време мачът завър- 
сети отбор. Първенството започва тели а 11а финала дори и 3000, ко- ши с резултат 1:1, а същият резул- 
на 31 август. ето ще рече. че манифестацията тат се запази и след двете продъл-

беше следена от около 20 хиляди жения. Пиротският отбор победи
чрез дузпи с 3:2.

На трето място се класира от
борът "Милан 88" от Бела палан
ка, който победи димитровград
ския отбор "Кукуригу сити - кафе 
Гранада" с 5:2. Най-добър футбо-

И през настоящото лято спортът и спортните игри бяха единстве- ош,ч от^тбом^
пата забава и развлечение на младите в Босилеград. От средата на юли, паланка голмайстор - Ми-
когато започна първият от проведените три турнира два по футбол и ^нБ™^™Лц‘я Гога", а за

-нгър кРра„ ДРагРо- «^иГГГотГр^а

“"Тпървия — по футбол
място зае отборьт 1авдар ог Рай ц , Ч дителите спечелиха и преходната
наложи чрез дузпи над отбора на I ибарец .

На турнира по волейбол участвуваха шест отбора. Финален мач 
играха отборите "Чарли Браун" и "Киокс". По-добър бе отборът на 
"Чарли Браун", който спечели първо място и купата.

На втория турнир по футбол участваха също шест 
място спечели отборът на "Квинт, който във финалния мач се наложи 
срещу отбора на "Рибарец с резултат 2.1. ,,

Организатор на турнирите бе спортното дружество Младост , ко
ето осигури съответни купи за първокласираните отбори, а за второк- 
ласираните - благодарствени писма. м- я-

В. Бойков

ИН МЕМОРИАМ
МИЛАН ПЕЙЧЕВ-ФУФИ (1934-1997)

На 28 юни т. г. почина Милан Пейчев, познат

СКИТ (вторият е Стоян Стоянов-Таца). 
Най-голяма част от живота СИ-ЯН^1ХУ6Я ®ай- Милан е посветил на своята най 

- футбола. Кариерата си 
средата на 50-те години и през 

следващите 2б години е един °Т |-™бовете

д. с.си години 
голяма любов 
започва към

зрители.

ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО ЛЯТО В БОСИЛЕГРАД

Спортът бе единствената забаваи като
се учели

на футболните терени. 0Трана. Още като малък остава
безоаи^Га Жу"^да о|игури предана з-етирмата

•&енсГ-айелЖрез последните години, когато болестта го притисна, 
той не се Делешеот Балкански д. с.

купа на турнира.
В рамките на младежкия тур

нир се играха и мачове от пионер- 
отбора. Първо скня турнир за ученици от V до VIII 

Сред десетте участници най- 
добри бяха "Казабланка юииор", 
които победиха и миналата година.

д. с.

Продавам дворно място - 476 м на ул. 8 март
Димитровград ("Сателит“ - под б°Р'^ата>-

Започнат строеж (с наляти основи)
- план за строителство

пройЖо”Г».« »>

й клас.*<% към водо-

©22 АВГУСТ 1997 г.
V



ХЛеРЛъ&То* сатиРа * забава

НЗБОРИЕ
Опядьн па пазарището ме орете сват Гога от Строшеиу 

чеишу и ме дърпну за рукав:
- Д:ка си, Орем Манчо, изгуби се.

и°Ж-'Нс"дал*Гоаюд - 1>ско А. - Нали пишеш: одкико се млети, 
цшбщчшо дами: лшруз когишье, па гърла нос, па сана 

събираш,е, по овце, говеда търчиш,е...
- А/паиа, бре свате - рече оп - малко ли претуримо у тия 

живот, ред йс и да одъисмо...
Ка отидели) горе, па "слънчев бре/, че одмарамо колко

"- Айде, айде," Слънчев бре/' неми да пи побегне, него ми кажи: 
кво мислиш м и:б,орйете у септември, поиачул ли си пешо, 
кога че би рамо...

Нали ши река: у полъето нслиг време да се мисли за друго. 
Ама толкова изборйе съм прекарал и могу да ти кажем дека 
изборйете су млого убава работа!

- К/жо убава ? - чуди се Гога.
- Како ли? Епа гледаш ли ти телевизор?
- Гледам!
- Е, видел ли си да се орат и за нешр лоше.
Све йс от убаво - по-убаво: прайе се путища, доводи вода,

вабриГю се дизаю па поЬе, а и у белият свет све /ювече ни 
траже.-

- Може и да ни траже да им върнелю борчат! - засече Гога.
- Ма йок! Траже това и/р производимо... Ама да мансмо 

големуту политику. И при нас нещо се попромени. По-рсшо не
данъкът, а оная дечии/р. с чантсте одма ми прете: 

"Аеда Манчо, ако не платиш да/и/кат до пс/тигйсти, че 
доодимо да пописуйемо!”. Па ме плаше йоще с камате и нс 
знам с кво йоще. А све онядън ме срспюше, я се засълчам да мс 
не биде, а она право на мене: "Здрасти, деда Манчо, кико си' 
Знасмо йоще нс си платил дапакат, ама нс се варкай, 
време. Нали /пребе да се обърше, да се прибере зейрето, да се 
продаде, па тъгай че платиш!” А знайеи/ ли защо тека оратс 
- па изборйе су, требе да гласуйсм...

- А я се чудим заи/р детето оди Елсктричното ми каже да 
не берем гайле за струюту, че платим оди другуту пепсию! - 
рече Гога.

- А чу ли дека и по г/рлу пенеию че ни
- Чу, с/ма нс ми се всруйс...
- Е Го/о, иду изборйе, па може и да се поотпуще.
- Брей, брей Манчо, истина изборйете не су лоша работа...
- Море ква те лоша, това йе най-убабата работа!? Видел 

ли си скоро вшиищисГиапе да иду /ю продавницете и да глоба 
ония тръговци що имайу и крийу под тезгяват... НелиI пи да 
1)и видиш додека не мину изборйете...

- Е, съга ми йе ясно защо ония дън у пукат ми се вали: "Дсдо 
йучера ме вати милиционер без дозволу, ама нищо не ми 
тшрави. Ссшо ми рече: " Тия пут те пущим, сша друг пут кша 
седиш у кола погледай панел ли си си возачкуту...”. Мислиш ли 
дека и они попущаю зарад изборйете?

- Одека знам- Може да будс, алш може и да не йе, може 
истина момчето да нече да ги глоби, оти унукат ти йс йоще 
аджамия, па му прощава...

- И са кво мислиш: кога че бир/шо? - питуйе мс Гога.
- Па знайе се: НАШИТЕ! - рско му я.
- Па кои су наши? - пик пита.
- Пи СВИ су наши!
- Чекай Минчо, ти коки ме баламосуйеш?
- Ми йок, сви/пс, ако ти нс знийсли кои су твойи, одека я да 

знам кои по-обичаи/. А я да ти к/окем пе мислим тия пут да 
правим агитации/...

Айде-айде - рече •Гога. - Знсш те, ужГшм държиш дупе 
настрану, а час въртиш на йедну, час на другу страиу, 
подзъчкуйсш това-онова...

- Чекай свате, я не знам кво ти мислиш, а и не ме 
интерссуйе млого. Ти ме питуйсш, и я ти оттовирам... Нали 
ме пита: кво мислим за изборйете, а я ти рско дека су млого 
убава работа. Нссу ли?

- Па ка поразмислим: истина су убава. Щом йс све убаво - 
требе да су убави.

Видиш ли, Гогс, а кво мислиш сваку годин да 
изборйе, нали че будс млого-млого убава работа?

И да знайсш ! - рече Гога и цъвнул кико лс/ле се муну из 
пазарището.

Рско си да нс си се, исдай

не се /

Йок!

"Я не питуйем 
тебе, я питуйем 

май%у ти!"

склони руЬе и обрне СС КЪМТО ИК- 
оиуту па Си. Богородицу:

- Майчице Си. БогородичЬе,
НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

може ли да узнем два динара за 
йедну риЬийицу?. 
вори: "Може”.

Отиде до "Гацпното”, кркне, и 
пак виене на южето и работи, До- 

браварску работилшщу у Цари- бре, ама ко йе работил доста дълго 
брод със звучно име Енциклопе- иа кубето, поклисарат забележил 
дия . Данъска йе на това место 
конфекция "Свобода” у Димит
ровград. Йова обичаше чашкуту и 
често йе оставял работилницуту и

платимИ сак» си одго-Три баби Йова МаЬсдончсто држеше

Баба Пена от Босилеградско. 
в доста напреднала възраст, си 
живеела самичка. От време на 
време я посещавали две нейни 
приятелки, също доста стари. 
Тъй като вече все по-трудно 
запомняла, тя си записала на 
едно листче с какво и как да 
почерпи приятелките си когато 
й дойдат на гости. Първо, запис
ала баба Пена, кафе, след това - 
сладко и накрая - чай.

Веднъж, 
приятелките на баба Пена, тя им 
сварила кафе. Сварила им още 
едно. Забравила баба Пена 
записаното. Приятелките й си 
търгнали. Из пътя те започнали 
да я одумват. Едната казала: 
"Видя ли, че Пена дори и кафе не 
ни свари!” След този упрек 
последвал въпросът на втората 
баба: ”А къде видя ти Пена?!”

М. 3.

има
дека из тепсиюту штуцаю парс 
много бржеи решмл че се залага 
да дебне кой Ьи узима. Улезне у
црквуту и скута се зади иконуту на 

отодил или у кавену у град, или у Исуса Христа. По йедно време те 
ресторациюту иа гаруту, коя му йе ти г., Й()В., иде прстп кн шчка. 
оила по близа, иа йедну риЬийи- клече, склопи руЬс за молбсствсно 

ъ . пред икоиуту на Св. Богородицу и
Исдну годии тънапето на ку- поче да шъпче-

бето на црквуту беше "распукло” . Майчице Св. Богородице, мо- 
и црквата ироЬиснюйеше. Попат же ли да узнем 2 динара за йедну 
пойде од майстора до майстора кой риЬийицу?
би сакал да опшийе кубето на црк- Поклисарат зади иконуту на 
вуту, ама сс ни йсдън нс смсял на- Исуса Христа се издере колко га 
ване. Случайно покани попат и гл..с .|Г)ЖИ.
Йову, ама ка йе Йова ”под гас”, и ‘ . може! 
ои пристане. ^ Йова сс сспну, погледа од куде

След некои дън Йова однесе иде тня СТр1)Шан глас. обрну се 
алат, юже, врже сс преко половину камто „конуту на Исуса Христа и 
за кърсат на вър црквуту и почне се издра.
да работи. Ама, припила му се ри- . т‘и> дстс> да Ьутиш, я пс 
Кия, а нейе при паруту, он слезне, пмтуПсм тебе? я питуйем майЬу ти! 
улезне у црквуту ка нсма никой, 
стане до тепсиюту куде верниците 
оставляю ирилогза цркву, клекне,

дсй)у?

като дошли

Момчило
Андрсппич
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