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орещото черногорско
лято вече свършва, но
горещото черногорско
политическо лято, по всич
ко личи, ще е продължител
но. Предизвика го и все още
го разгорещява управлява
щата Демократична партия
на социалистите (ДПС).
Създадена от млади и
умни политици, които се от
кроиха на тукашната поли
тическа сцена по времето
на черногорската антибюрократична
революция,
ДПС убедително побежда
ваше на всички досегашни
избори и имаше абсолютно
мнозинство в републикан
ския и местните парламен
ти, а със своя коалиционен
партньор - Социалистичес
ката партия на Сърбия - и в
съюзния парламент . Беше
наистина мощна и монолит
на партия. Затова вътреш
нопартийната борба и съз
даването на две фракции в
нея, жестоко противопоста
вени една на друга, беше
голяма изненада. И така,
тези две фракции, които
всъщност са си две нови
партии, поведоха безпоща
дна война. От това кой се е
отлюспил и вече не е ДПС,
а нова партия с всички по
следствия, които единият и
другият статут подразби
рат, до повече важни поли
тически въпроси, от които
отношението на Черна гора
към Сърбия и Югославия
като че ли е най-същественият.
Довчерашните си главни
сътрудници - Мило Джуканович, републикански пре
миер, Светозар Марович,
председател на Скупщина
та на ЧГ, и Милица Пеянович - Джуришич, която оглавава другия ДПС - ДПС на
Момир Булатович, прези
дент на Черна гора, обвин
ява в сепаратизъм и криминализация на черногорско
то общество, а те него - 7В
унитаризъм. Момир Булато
вич намира главна опора в
черногорския народ и него
вите
изконни традиции
Счойство” и “юнащво”) и
привързаност към Сърбия и
Югославия. Опора пък на
противоположната страна в
актуалната
черногорска
власт - правителството и
парламентът - в която тя
има мнозинство.
По кой път ще тръгне
Черна гора от кръстопътя
на който се намира сега?
Отговор на този въпрос мож© да /У*/У* само чврногорсинят народ, когото истори
ята не един път е довеж
дала до подобни кръстови
ща, от които той винаги е
намирал най-добрите пътища.
В«ико Димитро*
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР И МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

УСПЕШНИ МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА
До края на годината ще бъдат завършени 630, а в срок от 5 години ще бъдат построени общо 10 000 апартамента за нуждите

Президентът Милошевич в разговор с представителите на
съюзното правителство и ВЮ

Президентът на Съюзна република Югославия Слободан
Милошевич прие към края на миналата седмица съюзния премиер
Радое Контим и министъра на отбраната Павле Булатович. В разго
вора участваха и началникът на Генералния щаб генерал-полк
овник Момчило Перишич и неговите сътрудници: генерал-полк
овник Александар Димитриевич, генерал-майор Живорад Вуичич
и началникът на военния кабинет на президента на СРЮ генералмайор Славолюб Шушич.
На събранието при президента на СРЮ е оценено, че взетите
през август дългосрочни мерки за укрепване на материалното
положение на Войската на Югославия са релаизирани успешно.
Създават се условия за редовно изплащане на заплатите и пенсиите
на военните лица, както и за успешно снабдяване с храна, облекло,
лекарства и електроенергия. Разработва се програма за преструк
туриране на специализираната промишленост и се издирват
възможности за износ и трансформиране на военните в цивилни
производствени програми.
Специално е изтъкнато, че се създадени необходимите матери
ални предпоставки за изграждане на 10 000 апартамента за нуждите
на Югославската армия в срок от 5 години. До края на тази година
ще бъдат завършени 630 апартамента и ще бъде изготвен финансов
план за изграждането на апартаменти през 1998 година.

ИЗ РЕЧТА НА ПРЕМИЕРА НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ ПРЕД БЕЛГРАДСКИ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ В ЦЕНТЪР
"САВА"

РЕЗУЛТАТИТЕ НАДМИНАХА ОЧАКВАНИЯТА НИ
бързо, а се очаква и по-нататъш
но бързо включване в световно
то стопанство, защото вътреш
ният пазар е ограничен. Преми
ерът също така подсети, че пра
вителството се е ангажирало да
осъществи бартерни сделки с
Китай (петрол) и Русия (газ), ка
то по тозвдачин е осигурен плас
ментът на голямо количество от
нашите стоки.
През изминалия период бе| ше водена политика на строга
Това изтъкна в речта си пред
Правителството, според ду- I,
Ш
ШЦ. бюджетна дисциплина, което добелгоадските стопански дейци в мите на премиера, единодушно е
Пв „жИИ принесе за стабилизацията на
център "Сава” председателят на приело програмата за икономи- Г1.
цените и курса на динара, а от
правителството Рна
Република ческо възстановяване на държа- ^ дМГа
година на година се намалява
правителството на геиушшкл
която е изработена от 70
Ч онази част от обществения проСърбия Мирко Марянович.
'
резултатите които
У
дукт, която се отделя за общезаявРЛеТа^рТмацГтаИна
'
Мирко Марянович
ИПравителството на народното единство на Република Сър
бия спечели пълното доверие на гражданите, защото внесе
стабилност и сигурност в тяхното всекидневие. Създадохме
материална основа за реформи, за модерно стопанство и
държава. Чрез собственическата трансформация на ПТТ
” Сърбия” правителството показа, че сериозно разчита на
собственическата трансформация изобщо и на навлизането
на чуждестранни капитали, защото по такъв начин се
създават условия за финансиране на развитието, стимули
ране на производството и износа и осигруяване на средста за
общественото потребление.

ПТТ Сърбия е начало на един Р
нап^поштаята^коЖмищ
Негативните икономически
на предприятия ■
тенденции бяха превърнати в поки фирми трябва ми
Дя^ зитивни, увеличен е ръстат на
се подготвят, защот
в произВодството и особено на избъде нито
н го Р ’ ■
Р
тригодишният обществен
този процес трябвада севлезес
од '’с„.фасиалс15„роцснцел за производствено, органи
р ^ 250 долара той достигна
зационно и собствения
р ' 1500 долар., на глава от пасеструктуриране, които ще съ д
”цни
а такопа увеличение
основа
за
но-сфикасна
стоного от
ититс дър.
дат
панска дейност.
С приемането на република
нския закон за собственическата
трансформация се затваря кръ
гът на пазарния амбиент. Става
въпрос за ключов рефомраторски закон, без който ие могат да
се постигнат съществени проме
ни. В реализацията на реформа
/А
торските начинания се съобра
зяваме с факта, че стабилността
и ускорения стопански растеж
могат да бъдат постигнати само
чрез заздравяване на основата
на модреното смесено пазарно
стопанство, чрез изграждането и
функционирането на правова
държава и абсолютна защита на
собствеността и договорите, за
яви Марянович.

ш

държавите в преход,
Предприехме редица конкретни
мерки и вложихмезначителни
материални средства за стимуЛИрането на производството и
износа и за изграждането нвмногобройни инфраструктури., обскти _ пътна мрежа, железопът„и линии, телекомуникации...
По-нататък той заяви, че износът на стоки расте ТВЪрде

Септемврийски
тържества
.

РУ 1&МI
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дълження на стопанството, докато всички задължения към
ползващите се от общественото
потребление се изпълняват редовно и по такъв на шн е консолидирано и постепенно се подобрява положението в областта на пенсионно-инвалидното
осигуряване, социалната защита, образованието и задравеопазването,

От тържествената сесия на ОС в Димитровград

С тържествени сесии на общинските
скупщини, връчване на септемврийски на
гради на заслужили деятели, пускане на нови
обекти, културни, спортни и други манифес
тации е ознаменуван денят на освобождението - 5 септември на Сурдулица, 6 септември
на Бабушница и 8 септември на Димитров
град и Босилеград.
(По-обширно но стр. 2 и 3)

ОТ ТЪРЖЕСТВАТА

ИЗ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ

РАЗГОВОРИ НА МНЛОШЕВИЧ С ВЕСТЕНДОРП,
РЪКОВОДСТВОТО НА РС И КЛАРК
• Президентът на Съюзна република Юго
славия Слободан Милошеиич тези дни прие в Бел
град висшия представител на международната об
щност за Босна и Херцеговина Карлос Вестендорп и неговия заместник Жак Пол КлаПн. По
време на срещата бяха разгледани въпроси във
връзка с прилагането на Дейтънското споразу
мение, при което беше наблегнато на необходи
мостта да се вземат мерки за успешното постигане
на целите, от които непосредствено зависи ця
лостната нормализация на положението в БиХ.
Президентът Мнлошевич заяви, че кризата в
Република Сръбни изисква прилагането на поли
тическо решение, което може да се постигне само
чрез всеобщи избори, проведени под надзора на
ОССЕ. Това е единственият обективен и демок
ратичен път за проверка на политическата поля
на избирателите, чрез която сс осигурява стабил
ност и нормално функциониране на институциите
в РС.
• Преди няколко дни президентът на СРЮ
Слободан Мнлошевич прие Момчило Краншник,
член на Председателството на БиХ от РС, Драган
Калинич, председател на Скупщината на Репуб
лика Сръбска, н Гойко Кличкович, председател
на правителството на РС. Най-голямо внимание
по време на разговорите беше посветено на прео
доляването на политическата криза в Република
Сръбска н на усилията за по-нататъшното успеш
но провеждане на Дейтънското споразумение.

Президентът Милошеиич се застъпи за актив
но участие на представители от РС н общите инситуции на БиХ, както и за участието на гражда
ните и инситуциите на РС в подготовката и про
веждането па предстоящите местни избори, което
ще допринесе за стабилизацията на сегашната по
литическа ситуация.
Беше изразена надеждата, че до провеждането
на местните избори правителството на Република
Сръбска ще намери общи решения с представите
лите на международната общност във връзка с
проблемите, свързани с провеждането па свобод
ни и демократични избори при законни условия.
• В разговора на президент» Милошеиич с
американския генерал Уесли Кларк, главноко
мандващ силите на НАТО в Барона, бяха разме
нени информации и становища за сегашното по
ложенне мри провеждането па мирното сиоразуменне за БиХ, като специално внимание беше
обърнато на ролята на международните сили.
Констатирано е, че през досегашния период е осъ
ществено конструктивно сътрудничество между
граждани те и инс титуциите на РС със СФОР. Пре
зидентът Мнлошевич изтъкна, че сегашните
проблеми, коц го съществуват при изпълняването
на задзлжеиията па СФОР, трябва да се решават
с политически средства, чрез договаряне и двус
транно разбирателство, което изключва употре
бата на заплахип сила.

ОТ СРЕЩАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА СПС И БСП В НИШ

ПРЕДСТОИ КОНФЕРЕНЦИЯ НА
БАЛКАНСКАТА ЛЕВИЦА В СОФИЯ
На 8 септември в гр. Ниш се проведоха разго
вори между делегации на Социалистическата пар
тия на Сърбия и Българската социалистическа
партия, водени от подпредседателя на СПС
Живадин Йованович и председателя на БСП Ге
орги Първанов. В разговорите участвуваха и чле
нът на ИО на ГО на СПС Томица Раичевич, под
председателят на Градския отбор на СПС в Ниш
Радое Костич и членът на ИБ на Висшия партиен
съвет на БСП Васил Калинов.
Обсъждайки обстановката на Балканите, две
те делегации подчертаха първостепенното значе
ние на добросъседството и приятелското сътруд
ничество между балканските страни като гаран
ция за мира, сигурността и стабилността в тази
част на континента. В този контекст двустранно
бе констатирано, че бъдещето на Балканите е в
по-ускореното активизиране на националните ик
ономически ресурси и премахването на всички ба
риери пред икономическото сътрудничество и
създаването на прозрачни граници за свободно
преминаване на капитали,технологии, културни и
научни постижения и информации.
Гостите от България осведомиха подпредсе
дателя на СПС Живадин Йованович за подгот
вящата се научна конференция на левите партии
на Балканите, която трябва да се проведе към
края на годината в София.
"Нашите две партии имат подобни програмни
ориентировки - каза на пресконференцията след
разговорите в Ниш подпредседателят на СПС Ж.
Йованович и поясни: - Те настояват за развитие и
укрепване на демократичните отношения, пазар
ната икономика, за равноправно сътрудничество
между всички държави в региона и свързването
на Балканите с останалите части на Европа и
света.
Съгласихме се с необходимостта от интензивиране на двустранните ни контакти, както и иа
многостранното сътрудничество между левите
партии в региона и в този смисъл приехме и ини
циативата на БСП за организиране на една кон
ференция на левите партии на Балканите, която
би трябвало да се проведе в София. Съгласихме се
също така, че е необходимо нашият регион да
бъде третиран като неразделна част от Европа и
в този смисъл всички балкански държави да имат
еднакъв третман; че не може да има априорно
изключване на която и било държава от каквато
и да било програма.
Развитието на добросъседството, разбирател
ството и приятелските връзки между Югославия
и България е от жизнено важно значение за наро
дите от двете страни и същевременно е принос за
мира и стабилността ца Балканите. В този смисъл,
положителното развитие на взаимоотношенията
ни е принос и за положителното развитие на инте
грационните процеси в Европа” - каза подпредсе
дателят ча СПС Живадин Йованович.
Изразявайки своето удовлетворение от про
ведените разговори, председателят на БСП Ге-

О

ДИМИТРОВГРАД

Успешно развитие при
стабилни междунационални
отношения
• II» тържествената сесия на Общинската скупщина присъства и
Душко Матконич, подпредседател на Социалистическата партия
• Присъдени септемврийски награди, между които и иа детското
списание * Другарче”
В малката зала на Центъра за култура на 8 септември гази
в
година се проведе тържествена сесия на Общинската скупщина
п
Димитровград, на която присъстваха многобройни гости: Душко
Матконич, подпредседател иа СПС, депутат в републиканския пар
ламент и директор на "Сартид”, Живота Живкович, съюзен депутат
„ председател иа ГО на СПС и Ниш, представители на града побра
тим Алсксандровац Жуиски, представители на съседните общини,
делегация на войската на Югославия, кандидати за народни пред
ставитсли и други. На тържеството говори председателят на Общимеката скупщина Никола Стоянов.
Изтъквайки мпогобройните постижения през изминалите 53
свободни години, както и тези, постигнати през последните, безспорно най-трудни години в развитието - годините на ембаргото Никола Стоянов подчерта, че постигнатото е осъществено в ус
ловията на стабилни междунационални отношения, които са резултат ”преди всичко на голямата политическа зрелост на нашите
граждани и отговорността им за собствената им съдба, съдбата на
малцинството и своето отечество. Резултатите от различните делби
иа национална основа са ни познати добре от други, затова упорито
ще поддържаме развитието на Република Сърбия и СРЮ като
гражданска държава, поддържайки добри междунационални отно
тения и същевременно създавайки условия за тачене на своя иден
титет и своята особеност в унисон с нашите интереси. А те са
по-широко икономическо и жизнено пространство за сътрудни
чество с всички и включване в съвремените европейски процеси
Община Димитровград, а в рамките на това и българското малцин
ство, имат интерес за развитие на по-силни междудържавни отно
шения с България. При това ще настояваме да бъдем активен
фактор на свързване в интерес на по-интензивното сътрудничество
и свързване на Балканите, но и в интерес на малцинството и сре
дата, за доброто на подобните по много неща два народа - сръбския
и българския. Това е единственият начин да тръгнем към по-добро
бъдеще и добра перспектива за развитието на средата.
Поздравяйки присъстващите на тържествената сесия, подпред
седателят на СПС Душко Маткович изтъкна: "Това е пример как
се тачат междунационални отношения и потвърждение на полити
ката, която Сърбия води като държава на равноправни граждани.
Това е и потвърждение на факта, че ние желаем добросъседски
отношения и с България. Следователно, Димитровград трябва да
продължи тази политика".
а.

т.

Лауреати на септемврийски награди
Георги Първанов

Живадин Йованович

орги Пъранов подчерта, че тази среща, която е
продължение на активните връзки и контакти
между двете партии, е част от поредицата срещи
и разговори, конто БСП провежда с левите партии
на Балканите.
”И днес, както и по-рано, нашите контакти не
са идеологически мотивирнаи, независимо от
идейната ни близост. В основата на днешния раз
говор беше ясно откроеният национален интерс и
грижата за стабилността и спокойствието на Бал
каните. В този смисъл смятаме, че все още има
неизползвани ресурси, конто с усилията на двете
партии трябва да бъдат активизирани през след
ващите месеци и години, за да се постигне по-ин
тензивно развитие на взаимоотношенията между
двата народа в икономически, стопански, култу
рен и, не на последно място, политически план.
Напълно съм съгласен, че добрите ни взаи
моотношения ще катализират и взаимоотноше
нията между балканските партии. Идеята за този
форум на балканската левица не е нова, но тя ще
бъде придвижена през следващите няколко месеца и аз се надявам, че в края на годината и в
началото на следващата, ние, представителите на
различните леви партии на Балканите, да можем
да седнем на една маса, на която да обсъдим както
ситуацията на самите Балкани, така и процеса на
интеграцията в Европа и, разбира се, мястото и
ролята на отделните леви партии и на левицата
като цяло в този процес.
Няма съмнение, че има и проблеми във взаимоотношенията между балканските нации и
между балканските партии. Но нашето виждане
тук е, че проблемите трябва да бъдат решавани в
диалог, на масата, а не да позволяваме някой друг
да ни тълкува едно или друго становище, някой
друг в Европа или където и да било на друго място
да формира, или по-скоро да деформира пред
ставата за Балканите”, заяви председателят на
БСП Г. Първанов.
В. Богоео
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По повод 8 септември - Деня на освобождението на Дими
тровград - на тържествената сесия председателят на скупщината
Никола Стоянов връчи традиционните Септемврийски награди на
най-зпелужили колективи и отделни лица.

Н.Стоянов връчва Септемврийска награда
на редактора на "Другарче"

Септемврийски награди получиха:
Комуналното предприятие Комуналац” - за постигнати резул
тати в областта на комуналната дейност.
Предприятието Водоинженеринт” от Белград - за осъществе
ни резултати в областта на водоснабдяването на Димитровград
Детското списание "Другарче" - за постигнати резултати в
областта на детското литературно творчество.
ТВ-журнал - за резултати в областа на информирането на бъл
гарското малцинство.
бола>^Т^°ЛНИЯТ
Балкански” - за добри резултати във футМилич Илич от Белград, който има заслуги за постигнатите
резултати в стопанското развитие на Димитровградска община.
Никола Денков от Димитровград - за високи постижения в
областта на художественото творчество и образованието.
Момчило Андреевич от Димитровград - за постижения в
областта на културата.
От името на наградените благодари Денко Рангелов
главен
редактор на списание "Другарче”.
А. Т.

БОСИЛЕГРАД
БАБУШНИЦА

ЩРЕДЪК ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
местната радиостанция п Босилегпяп = ,, ,ТдРита
транспорт” - сервиз за поправка наиотппт, ™°’
возни средства.
Рни пРе”
На тържествената сесия на ОГ т „„„„
състваха Вукое Лукич секоет т в’, ц„
ри‘
вото за информиране в пп
а Министерстбия. Драган Томим, началник на ГЬпшгк.Гг Сър
Кръста Янич, председател на Окоъжнмя отбКрЪГ’
"Т ""ПТИЦИ I»
окръжния отбор на
щ§|*
В—

пански системи да окажат помощ при съживява~еТО на отДелни стопански дейности в общината,
Според иего, икономически изостаналата Босилеградска община може по-ускорено да се развива
саЦ° ,1ри Условис- ,|е финансовата помощ от републиката не закъснее.
1
Понастоящем пътната мрежа, впрочем като и
цялата инфраструктура, са ограничаващ фактор в
развитието на общината. Все пак от миналогодишния до сегашния осми септември са постигнати резултати,
които ще дадат принос в по-на
татъшното развитие и на
останалите области. Изградени
са две жилищни сгради с по че
тири апартамента, обезпечени
са нови съоръжения и апарати в
Здравния дом, извършена е рекI
онструкция на Културния дом;
Ц подменена е асфалтовата насЦ', тилка на участъка на магистралния път Власина - Босилеград с
дължина от 4 км и в момента
|||; продължава поправката на до|г: пълнително заплануваните 6 км;
Ц започна изгражданетои на регионалния път Босилеград - Горна
ш Любата, в ход е изграждането на
Щ| пътя Горна Лисина - Горна Ръжана, разширени са, почистени
В.Лукич и С.Сотиров пуснаха в действие Радио-Босилеград
или прокарани селски пътища с
дължина 120 км, като работата в
СНС, Стоядин Станкович, председател на ОС във повечето села продължава, а започнаха подгоВраня, Мирослав Стоилкович, председател на ОС товките за прокарване на канализационна мрежа
в Сурдулица. Милан Николич, генерален дирек- в с. Райчиловци...
тор на СИМПО, м-р Воя Динич, генерален дирекВсичко това, както посочи Сотиров, не можетор на ЮМКО, както и много други гости от ше да се постигне без финансовата помощ от страВраня, Сурдулица и Босилеград - реч произнесе на на републиката. ”3а регионални пътища в напрсдседателят й Сотир Сотиров.
щата община до края на годината ще се нзразходСлед като посочи, че във величествената На- ват 6 милиона динара, ще започне да се реализира
родноосвободителна борба против фашизма се е проектът за въвеждане на телефони в селата, ще
включил и народът на Босилеградски край и че е приключи прокарването на 35-КВ далекопровод
дал принос за освобождението, Сотиров каза: с дължина 15 км, до края на годината ще се пос"Периодът от половин век свобода представлява
време на прогрес и успехи и за нашата среда. Съ
УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
щевременно това е пълна гаранция за разбирател
ство и съвместен живот с останалите граждани
” В областта на образованието се постигат
занапред, преди всичко със сръбския народ, за
непрекъснати успехи още от освобождени
постигането на още по-добри резултати”.
ето. Днес е развита мрежата на основните
От освобождението досега Босилеградска обучилища в общината. Средното образование
щина постоянно се развива, макар че това разви
в Босилеград даде принос за продължаването
тие е по-бавно, отколкото в другите райони. Пона образованието на много млади хора. На
значителни резултати в това отношение започ
шият край може да се похвали с научни и
наха да се чувстват към края на седемдесетте и
обществени работници: преподаватели, про
началото на осемдесетте години. Тогава предпри
фесори, лекари, инженери, икономисти, юри
сти, офицери и други специалисти, които се
ятия ет общината и вътрешността с финансова
намират навсякъде из предишна и сегашна
Помощ от държавата започнаха да откриват про
Югославия. Босилеградска община сегорде с
изводствени цехове.
Сотиров каза, че тази година, в която Пратях, каза Сотиров.
вителството на Сърбия създаде изгоден иконо
мически амбиент, почти
всички фирми в общи- трои ТВ ретранслатор в южната част на об„
ната са съживили дейността и са увеличили произ- 11ушата Няколко дни преди сегашния празник са
водството си. "Понастоящем, каза той, големи СЪЗдадени технически условия за приемането на
усилия се полагат за развитието на стопанството
та уВ проГрама На РТС’\ припомни Сотиров,
в общината. В това отношение на”:г®^^!и Р°*УЛ"
На края на тържествената сесия председателг„ постига холдинг компанията ЮМКО от Вра- ^ Сотиров връчи ключовете от завършените две
тати
ня , посредством ирофитния си център КОЬСС. ЖИЛИщНИСГрадиНа инвеститорите им. Средствата
Производството постоянно се увеличава и на ра- зд едната обезпечи Министерството на вътрешбота се приемат нови работници. Компанията ните работи,а Другата е финасирана от средствата
ЮМКО планира през този месец да приеме още ^ "солидарно" жилищно строителство в общи100 нови работника, а догодина да открие цехове ната.
В. Б.
в районните центрове - Любата, Лисина,Тлъмино.
Това е голям принос в развитието на изостаналия
ни край".
_____ ________
_____________ _

НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ

Радио Босилеград започна да излъчва програма
„
/-.лт.мяпи - Ден но освобожТазгодишният Осми септември ДВ
дението на> Босилеградска община- още
превърна в значителен ден за
във връзка с информативната Дейност0^осилегрзд
точно в II,05часа, на ФМ 103,6 МХ Гадноьосил р «
започна да излъчва първата си р р* Вукое Лукич. «кретар на Министерството за ин
формиране в правителството н.
р Л; каза че жиЛокалната радиостанция,междудруготоюза
телите ще се гордеят с нея^онеже тя щ
V
доставя информации и, живота моощин
.р у
ликата и страната. "Нека
”
се градят мостове на ']РИЯТСЛ<^ нейните радатсли
положителните придобивки.
пивост и равно-

соките постижения на човешкото съзнание и на световната цивилизация, нека се бори за ясичко онова,
което с0ърава хората, „ д„ Се противопоставя на всичко онова> което ги разделя , подчерта Лукич.
"Като председател на Общинската скупщина, аз
^
^ доволен и щастлив, че в семейството ио
информативните средства, които има българската
в Сър6ив „ Юг0славия, днес се включва и
нашата радиостанция", каза Сотир Сотиров, и след
^
ч#средстваза радостанцията са осигуос в Босилеград „ Министерството за инфор‘
ие той подчерта: "Вложените средства многократРНо ще се върнат, но при условие, че тя е обективно,
конструктивна, ако се издигне до високо етично ниво,
ако привлече вниманието нп обществеността и всяко

р,з,^даа&бодол|«иезград востирйои. домв Ринство я слуш„".
правие между хората. Нека тя пр*м<

............................................

В.,,

......
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ЗА ЕДИННА СЪРБИЯ
В присъствие на многобройни гости, между които и Иван Маркович,
член на Дирекцията на Югославска левица (ЮЛ), представители на
окръжните отбори на ЮЛ и СПС, както и гости от съседните общини,
в Бабушница на 6 септември с тържествена сесия на Общинската
скупщина бе ознаменувана 53-та годишнина от освобождението.

От тържествената сесия на ОС в Бабушница

Говорейки за празника, председателят на Общинската скупщина
Драган Божилович напомни, че в НОБ общината е дала 700 жертви, а
2678 жители на този край са минали през много концлагери. Това никога
не трябва да се забрави и тази истина трябва да се каже на младите.
Говорейки за постиженията на общината, Божилович изтъкна преди
всичко спирането на стагнацията на стопанството и постиженията в
останалите области. За празника са предадени за употреба терен за
малки спортове в Звонци, басейн за водоснабдяване, пътища.
Честитейки празника на бабушничани. Иван Маркович между дру
гото изтъкна: ”В тази община ЮЛ показа, че не сме приели локалната
власт само заради властта, а като част от нашите редовни задължения
в интерес на гражданите... Всеки, който счита, че е "един' за всички” и
който дели Сърбия на съюзи на свободни градове и прочие, няма да
успее. Няма да делим Сърбия, тя е единна и наша, на всички нейни
граждани”.
В честна празника бе изнесена интересна културно-забавна програма,
в която взеха участие женска певческа група от село Камбелевац,
певческата група "Пнротчанки” и известният белградски артист Миша
Янкетич. Бе открита и изложба на картини от пленера в Стрелъц и
представен проектът "Бабушница- 2000-та”.
А.Т.

СУРДУЛИЦА

Атлетическа пътека на Власина
Деня на освобождението си -5 септември - сурдуличани посрещнаха
със започване на нови и с пускане в действие на вече построени обекти.
В навечерието на празника подпредседателят на Правителството на
Сърбия Светозар Кръстим направи първата копка за изграждане на
атлетическа пътека на Власина, която ще представлява една от пореди
цата спортни обекти, конто ще се строят тук. В Сурдулица е завършен
и предаден за употреба доизграденият обект на Отделението на
вътрешните работи; в повечето села са поправени или прокарани нови
пътища, а в други ремонтирането им продължава.
По повод Деня на освобождението в Сурдулица беше проведена
тържествена сесия на Общинската скупщина, на която нейният предсе
дател Мирослав Стоилкович говори за досегашните постижения на
общината и за развойните й планове. Но най-зослужилите за развитието
й лица, предприятия и веодметва бяха връчени петосептемврийски на
гради и признания.
В деня но освобождението в Сурдулица беше проведено трибуна,
организирана от общинските отбори на лявата коалиция СПС-ЮЛ-НД.
В присъствието на изключително голям брой техни членове и симпати
занти се представиха мнозина кандидати за републикански депутати в
26-та избирателно колегия. Кандидатите Милан Николич, генерален
директор но СИМПО, Томислов Миленкович, член на ИО на Главния
отбор на СПС, м-р Воя Динич, генерален директор но ЮМКО, Весна
Стоянович, секретар на ОС Буяновац, д-р Крум Нокев, директор на
Здравния дом в Босилеград и Мирослав Стоилкович подчертаха, че
"левите сили са спечелили доверието на гласоподавателите с труд и
постижения и че ще спечелят изборите още в първия кръг".

м. я.

ИЗБОРИ ’97

ш

ИЗБОРИ '97
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДУШКО
МАТКОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД

ИЗ РЕЧТА НА ЗОРАН ЛИЛИЧ НА МИТИНГА В ПИРОТ

Всичко за Сърбия
Кандидатите па .зеницата са по-добри от кандидатите на останалите нартин. Тона са способни хора, кои то мо1 аг да
сьтдадат услопня за спокоен живот на всички, конто жнпент от труда си - заяли кандидат - ирезидсигьт на леш \
политически стлоз
стла трябва дп се влагат и в селското
Подпредседателят на Социалисти
стопанство, понеже този отрасъл беше
ческата партия на Сърбия и кандидат за
занемарен дълги години. В стратегията
президент на републиката от общата ли
за по-нататъшното ни развитие селско
ста на СПС-ЮЛ-НД - Слободаи Милото стопанстпо пече зае онова място, ко
шевнч - Зоран Лилич говори на състо
ето му п принадлежи, а потвърждение
ялия се на 8 септември в Пирот митинг
на това с и фактът, че от началото ва
и между другото подчерта, че Сърбия
годината и тази област са вложени 400
няма цена н затова патриотичните пар
милиона долара. Сърбия щс станс дър
тии ще направят всичко възможно за
жава на богати селяни и отново ще изСърбия.
пася селскостопанска продукция нанред
”НИЕ ЗНАЕМ ЗА КОГО
по света,а приносът на Пиротския край
РАБОТИМ”
за това постижение ще бъде значителеи.
След като честити на гражданите на
този край 53-годншннната от освобож
И1ТТЕГЕСЪТ ПА ОТЕЧЕСТВОТО
дението от фашизма, Лилич изтъкна:
Е ПАД ВСИЧКО
- Ние знаем за кого работим. Рабо
13 речта си на митинга в Пирот кан
тим за вас, за Сърбия. Левият блок изли
Зоран Лилич
дидат-президентът нп левия политичес
за на предстоящите избори, за да победи
ки блок заяви, че общата листа на лявата
с помощта на волята на гражданите и да
продължи да ръководи държавата в полза на всички коалиция е съставена от най-добрите представители
нейни граждани. Нашата република днес предста на членуващите и пея партии. 'Става дума за сповлява голяма строителна площадка и провежда ре собни хора, които могат да създадат условия за без
форми, които ще осигурят по-хубав живот на всички грижен живот нп всички, които живеят от труда си”,
граждани. В нас гражданите виждат сила, която га уточни Лилич.
Зоран Лилич посети и Бела паланка, къдсто съ
рантира мир и сигурност. В някои общини локалната
власт е в ръцете на представители на опозицията, но що говори на митинг. Той изтъкна, чс за левия блок
те я използват за лични цели и затова мие ще на интересите на отечеството са над всичко и добави:
- Доверието, което нп дават избирателите, е за
правим всичко възможно, за да прекратим стагна
цията на тези градове н отново да ги поведем по пътя дължение за нас и ние знаем как да проведем необхо
димите реформи ида поведем Сърбия,заедносЧерна
на развитието и прогреса.
Според думите на Лилич, с макроикономическата гора и Югославия, към мястото, което й принадлежи
политика на републиканското правителство е съз в Европа. Днес Сърбия с па крак, усилено провежда
даден амбиент, в който повече се работи, произвежда реформи и навсякъде се постигат добри резултати.
Лилич призова гражданите па тази община ма
и изнася. С гласуването на необходимите закони са
създадени нормативни рамки за пазарна стопанска сово да излязат на предстоящите избори ида гласуват
дейност и привличане на капитали от чужбина. Освен за кандидатите от листата СПС-ЮЛ-НД - Слободаи
в промишлеността, много повече финансови сред- Мнлошевич.

ВУК ДРАШКОВИЧ ПО ТВ-ЦАРИБРОД

Демократичността на всяка партия се измерва
с отношението й към малцинствата
издържи изпит, той трябва да се яви на
На 5 септември в Димитровград пре
него. Ако определена политическа пар
бивава лидерът на Сръбското движение
тия желае да победи на изборите, тя тря
за обновление (СПО) Вук Драшкович,
бва
да участва в тях. Ако опозоцноните
кандидат за председател на Република
партии желаят да сменят власта, а те
Сърбия на предстоящите избори. По
желаят
това, тогава съществуват само
време на посещението си той бе приет от
два начина: първият е въоръжено въс
председателя на Общинската скупщина
тание, против което винаги съм бил и
Никола Стоянов, а след това даде ин
винаги ще бъда, втория път са изборите.
тервю пред главния и отговорния редак
3. М.: Доволни ли сте от Вашето пре
тор на ТВ-Цариброд, госпожа Зорица
дставяне в медиите?
Милева, което предаваме с незначител
В. Д.: Вижте, ние на последните из
ни съкращения.
бори победихме в по-големите градове,
Зорица Милева: Тъй като срещата
а това са гласовете на около 60 процента
Ви с председателя на общината беше без
от избирателите. Във всички тези гра
присъствието на журналисти, ако не е
дове, с изключение на Пирот и още дветай на, за какво стана дума?
Вук Драшкович
три общини, съществуват локални теле
Вук Драшкович: Не е никаква тайна.
визии, които са достъпни за нас и ни
Господин Никола Стоянов е един от
дават възможност да запознаем гражда
малкото председатели на общините, който и по вре
мето, когато междупартийните конфликти прилича ните със своите програми. Що се отнася до държав
ха на борба в окопи, ме прие през 1992 г. Сега той ме ните медии, има малко размразяване, но и това не е
запозна с проблемите и перспективите на града и с достатъчно и затова все още не сме напълно доволни.
3. М: Какво означава Вашият предизборен девиз
намеренията си как да се справи с тези проблеми.
Най-много ме заболя от факта, че в този град, а това "Един за всички”?
В. Д: Това означава, че аз утре, ако стана предсе
става из цяла Сърбия, има повече погребения, отколкото се правят сватби или да се раждат деца. Това дател на републиката, няма да деля, а ще съединявам,
е проблем не само на Цариброд или Димитровград, еднакво ще обичам всички и винаги ще бъда готов на
но и въобще на Сърбия.
саможертва заради Сърбия и нейните граждани. Ми
3. М.: Вие излизате сами на предстоящите избори. на времето, когато всички се жертваха заради един.
Според някои изследвания на общественото мнение, Сега идва време, когато един трябва да се жертва за
трима кандидати за председател на републиката вече всички.
З.М.: Какво е Вашето мнение във връзка с осъса се откроили значително. Какво очаквате вие лич
но от изборите?
ществявансте на правата на останалите национал
В. Д.: Разбира се, очаквам победа. Това вече не е ности в Сърбия?
под въпрос, а очаквам и СПО, който в тези избори
В. Д.: Нова, демократична Сърбия трябва да бъде
представлява цялата демократична Сърбия, да осъ родина и майка за всеки свой гражданин, без оглед на
ществи парламентарно мнозинство или да бъде близо националност и вероизповедание. Тя не смее никому
до него.
да бъде мащеха. Демократичността на всяко болшин
3. М.: Щом вече споменаваме, че някои бойкоти ство се мери преди всичко с отношението му към
рат изборите, какъв е Вашият коментар?
малцинството. Специално бих подчертал, че в тежВ. Д.: Не зная защо поставяте този въпрос тук. ките години на изолация и санкции България се от
Вярвайте ми, освен в трамвай .N<>2 в Белград, никъде насяше към Сърбия като най-добър роднина, като
другаде в Сърбия не се говори за този бойкот. На към брат. Това ние, сърбите, не смеем и не трябва да
всички избори досега ние сме излизали и добре е, че забравяме. Една от програмните цели на СПО е и
постъпвахме така, макар че избирателните условия тази граница, на няколко километра оттук, да бъде
бяха твърде неблагоприятни. Излизахме на полити само административна, която да познават полити
ческата арена на борба с противник, чиито ръце и ците и войниците, а гражданите да не я забелязват.
крака бяха свободни, а ние бяхме с вързани ръце и Това е идеал и определение на СПО.
крака, с лепенки на очите, дори и на устата. Въпреки
3. М.: Вашата препоръка към избирателите от
всичко постигахме все по-добри резултати. Сега, ко Димитровград?
гато имаме най-добрите условия от последните седем
В. Д.: Граждани, когато излезете на 21 септември
години, които, разбира се, не са на нивото на една на избори, спомнете си само кой какво ви е обещавал
Франция или Америка, но са десет пъти по-добри през последните седем години и веднага ще разберете
отколкото преди, какво значи точно при такива ус кой ви е лъгал. СПО и аз лично никога не сме ви
ловия да се решиш на бойкот? Студент, ако желае да измамили или излъгали и сега няма да направим това.
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Димитровград е
пример за добри
междунационални
отношения
” Голямата подкрепя, която Зоран Лилич получава
от I ражданите, е ноти ьрждение на оценката, че гои е Душко Маткович
най-добрият кандидат за президент на Република
Сърбия” | заяни Миткови»!
Подпредседателят на СЛС Душко Маткович присъства на тър
жествената сесия па Общинската скупщина в Димитровград, а на организигаилта след тържеството пресконференция говори ча предизбор
ните платформа нл лявлтл коалиция. "Голямата подкрепа, която с!оран
Лилич получава от гражданите, е потвърждаиие на оценката, че той е
ияй-добрият кандидат за президент на Сърбия - заяви подпредседа
телят па СПС.
Маткович изтъкна, че актуалните въпроси във врьзка с реформите
заемат централното място в предизборната кампания в Сърбия, гащото
именно към тези въпроси обществеността в нашата република проявя
ва най-голям интерес.
Душко Маткович посочи Димитровград като приемер за изграж
дане и тачене на добри междунационални отношения, а също така и
като съединително звено в развитието на добросъседските отношения
между СР Югославия и Република България.
Затова в предстоящия период па Димитровград ще бъде посветено
особено внимание и в този смисъл беше воден днешният ни разговор.
Фиксирахме проблемите, преди всичко в стопанството, и се съгласихме,
че те трябва да бъдат решени в рамките на предстоящите икономически
и социални реформи.

Публична злоупотреба
с фактите
(Отговор па статиите: ” Добавки за председателя на СПС” и ” Критику
ван е председателят Велинов” - ” Братство” бр. 1648/49 и 1650)
Публикуваните информации, чийто автор е Васко Божилов, са
убедителен пример как публично могат да се изопачават фактите
в служба на неистината, за да се преследват лични цели и нанасят
вреди.
Точно е. че Изпълнителният отбор на ОО на СПС в Босилеград
е гласувал парична политическа добавка за председателя на Об
щинския отбор на СПС. Решението бе взето преди два месеца, а не
"неотдавна”, както съобщава Божилов. Наистина, прясна инфор
мация! Добавката е 700. а не 800 динара. И решението бе взето по
препоръка на секретаря на Изпълнителния отбор на Окръжния
отбор на СПС. Такива добавки, съгласно партийните решения и
критерии, получават всички председатели на общинските отбори
на СПС в Пчински окръг, като компенсация за вложена работа и
отговорност. Нашето решение бе последно от този вид, с възможност да може да се променя.
Въпреки че секретарят на Изпълнителния отбор на ОО на СПС
Милчо Лазаров не е дал никаква информация по този въпрос,
Божилов злоупотребява с неговото име и функция, дори и цитира
"неговите думи", за да бъде "убедителен", че съм изнудил нещо,
което не ми принадлежи. Това е типичен пример за журналисти
ческа злоупотреба!
И втората информация Божилов е написал "наизуст”. Не е
присъствал на заседанието на Общинския отбор от 26 август, нито
привежда кой е източник на информацията му. Това нещо в журнализма е недопустимо!
За каква остра критика се касае, това е вътрешнопартиен
въпрос и в разрешаването му нашата партия най-малко се нуждае
от помощуването на Божилов. Когато спорният въпрос бъде
резрешен, ще се даде официално съобщение. Ако е било необ
ходимо, за това "крупно" събитие би информирал: неговият колега
Манол Янев. член на Общинския
~
отбор на СПС и негов говорител.
Без цялостна информация за моето "своеволие” и без факта, че
само един член на Общинския отбор на СПС поиска да ми бъде
гласувано недоверие, а нито един друг член не повдигна ръка за
предложението, трудно е да се обясни ’ професионализмът” на
Божилов. Обаче не е трудно да се отгатне с какви цели той е
скроил” тези две информации: за да внуши на читетелите, че в
изборната дейност в органите на СПС съществува разкол, за който
съм лично виновен. Но понеже няма факти той ползва измислени
изявления, неточни цифри и информации, получил ги кон знае от
кого и с какво намерение.
Но кои са фактическите мотиви на журналиста за стореното?
Обсъждайки на заседанието си от 19 юни 1997 година пред
ложението Божилов да бъде радактор на вестник "Братство”, Из
пълнителният отбор на ОО на СПС посочи редица негови журнал
истически грешки.
В официалния документ, изпратен до председателя на Управителнпя съвет на издателство "Братство”, между другото са казва:
Върху неговата работа бяха изказани забележки от принципен
п конкретен вид. Повечето негови информации за дейността на
С11С в тукашната община са критично интонирани без привеждане
на релевантните факти, поради което не са били на
равнище на
програмното определение на в-к "Братство”.
Божилов принадлежи на Югославската левица, но в практнческото си поведение досега е изразявал ■несъгласие да се осъществи координационно сътрудничество със СПС на територия на
общината, където работи като коресподент на в-к "Братство".
Вене Велинов, председател
на Общинския отбор на СПС в Босилеград
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Победата на лявата
коалиция ще бъде победа
на мира и просперитета
КпаЛп™Вр" Таз" гояина в голямата зала па Културния дом в
която се прДедстПаш™аДме™р™шотла КОал,,ц',ята СПС-ЮЛ-НД, на

и окръга.

КИ 11 стопа,,ски дейци от общината

Откривайки
промоцията,
председателят на Общинския
отбор на СПС в Босилеград Вене Велинов между другото под
черта: Социалистическата пар
тия на Сърбия, Югославската
левица и Нова демокрация под
готвени и с оптимизъм посрещат
изборите, убедени, че и този път
ще ги спечелят с още по-голямо
мнозинство, и ще могат да про
дължат провеждането на раз
войните насоки, програми и ре
форми.
Оптимизмът ни се подкрепя
и от факта, че в сравненение с
другите участвуващи в изборите
политически сили, коалицията
СПС-ЮЛ-НД има не само найдобра програма, но и поради
това, че на общата и листа за
депутати са авторитетни лица проспериращи стопански дейци,
просветни работници, лекари...
Естествено е, че с тяхното изби
ране ще бъде запазена до
сегашната възходяща линия на
стопанското и икономическо
развитие и ще бъде създадена
още по-голяма възможност за
последователно и цялостно из
пълняване на всички задачи от
нашата програма.
Нашата партия има голям
политически капитал и заедно с
другите коалиционни партньори
ще спечели победата и на тези
избори. Запазен е мирът в Юго
славия. Сърбия е запазила граж
данската сигурност, междунационалната толерантност и равно
правието на всички нейни граж
дани. Създадени са условия за
стабилно икономическо развитие, редовни пенсии и заплати и
други условия за повишаване на
жизнения стандарт.”
Мирослав Стоилкович, ин
женер по организацията на тру
да и председател на Общинската
скупщина в Сурдулица изтъкна,
че отзивът на гражданите от Босилеградска община досега винаги е бил голям и винаги досега
те са гласували доверие на левиге лолитически сили. Босиле
град и Сурдулица, като съседни
общини, имат много съвместни
въпроси и проблеми и занапред
трябва и съвместно да ги раз
решават. Особено когато става
дума за автотранспортните и
ПТТ-съобщителни връзки.
Д-р Крум Накев, директор на
Здравния дом в Босилеград,
между другото заяви, че един от
най-важните мотиви да излезем
масово на предстоящите избори
и да гласуваме предложените от
страна на|СПС,ЮЛ иНДкандидати е във факта, че начело на
тази листа е Слободан Милошсвич, чисто политическо имеесиноним на Сърбия и Югославия.
На тази листа са хора, които щс
сс борят за прогрес, за демок
ратично и по-богато общество, а
президентският кандидат Зоран
Лилич е най-подходящата ли Iност за този пост.
"Настоящите избори - каза
м-р Воя Динич, генерален дирек
тор иа холдинг компания
”Юмко” - са още една ггьзможмост за подкреиа на правилната

ШшшШ

политика на СПС и нейния пред
седател Слободан Милошевич.
Настоящите избори са от голямо
значение за всички нас, които
сме за мир, равноправие и ико
номически и стопански проспе
ритет на Сърбия - тъкмо това,
което предлага Социалистичес
ката партия на Сърбия. Затова
от името на всички ви призова
вам масово да излезете и този
път и да гласувате за нашата
партия.
Милан Нпколич, икономист.
генерален директор на компа
ния ’Симпо”, между другото из
тъкна: "Социалистическата пар
тия на Сърбия не само е найголямата партия в Сърбия, но
има и най-цялостна и конкретна
програма във всички сфери на
обществено-политическия, ико
номическия, културния и со
циален живот. Благодарение на
програмните й определения, в
настоящия момент Сърбия
представлява една голяма строи
телна площадка. Навсякъде се
строи, включително и тук, във
вашата община. С тези темпове
ще продължим и занапред. Раз
бира се. при условие, че спече
лим и тези избори. С това без
спорно се осигуряват условия за
откриване на нови работни мес
та, за съживяване на стопанст
вото и за по-добро бъдеще на
младите”.
Председателят на Общин
ския отбор на ЮЛ в Босилеград
д-р Любен Александров привет
ства от името на Югославската
левица присъстващите на про
моцията на коалицията на СПС,
ЮЛ и НД в Босилеград, като им
пожела успех и на предстоящите
избори.
М. Я.

РАЗГОВОР С ВОИН ВЕЛКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СРС ЗА
ПИРОТСКИ ОКРЪГ

” НЕ В ПИРОТ, А В ДИМИТРОВГРАД
ТРЯБВА ДА ИМА БЕЗМИТНА ЗОНА”
* Господин Велкович, какви про
съгласни с намерението тук да се
мени трябва да се очакват в пашата
строи голяма болница, тъй като
република, доколкото Сръбската ра
такава вече съществува в Пирот.
дикална партия спечели властта на ре
Застъпваме
това
становище
публиканско ниво и ако д-р Воислав
предимно поради практически
Шсшсл станс президент на Република
причини, понеже не сме толкова
Сърбия?
богати, за да строим и оборудваме
- При условие, че спечели вла
големи медицински центрове във
стта, СРС ще промени много неща
всеки град.
в нашата страна. Националните ин
Във вашата община трябва да се
тереси на Сърбия ще бъдат напъл
построи цялостна мрежа от пъти
но защитени. Ще извършим прива
ща. Този край е твърде богат с руда,
тизация и ще приложим концепци
вода и т. н. Бихме могли да вложим
ята за либералния капитализъм. В
в него повече финансови средства,
нашата република ще същаствува
които твърде бързо ще се възвър
социална спреведливост. Също та
нат. Огромни финансови средства
ка никой срещу никого няма да смее
от
този край "отиват” в Белград.
да "стреля” само заради това, че
Разбира се, че е необходимо да се
другият мисли различно. Всеотдай
Воин Велкович
вливат финансови средства в репуб
но ще се борим срещу всеки вид
ликанския бюджет, обаче не до та
престъпност и ще се стараем правовата система
кава
степен.
да се зачита напълно. Всички граждани ще бъдат
Напоследък се забелязва и една положителна
абсолютно равноправни пред законите, при ус тенденция. Много "млади” пенсионери се връщат
ловие, че спазват тези закони. Ще задържим и
в родното си село и там се занимават със селско
онези предписания, които е приела предходната стопанство. В близко бъдеще те сигурно ще
власт и които приемаме като добри и целесъо въздействат и на своите синове и внуци да се
бразни.
* Какво е становището на СРС по въпроса за обърнат към селското стопанство.
В момента не зная със сигурност дали Димит
сръбските територии в Хърватска и Босна и Херце
говина, които въз основа на Дсйтънското споразу ровградска община спада към групата на иконо
мически
изостаналите общини в Сърбия, но ако
мение са присъединени към Хърватска, т. е. Мю
спечелим властта, ние ще настояваме тази община
сюлманско-хърватската федерация?
- СРС никога не се е отказвала от тези терито да се провъзгласи за икономически неразвита и
рии. Те са изгубени на зелената маса, заради пре- заради това да бъде финансово подпомагана. Из
дателските постъпки на сегашния режим и опре вестно е, че в Пирот трябва да се направи без
делени опозиционни партии. Когато се промени митна зона. Това е погрешно решение, тъй като
констелацията на силите в света (а това скоро ще тази безмитна зона е трябвало да се създаде тук,
се случи), тези територии отново ще бъдат соб за да може парите да остават в Димитровград и за
ственост на сръбския народ, и то с помощта на да се трудоустрояват безработните хора от ваша
та община.
преговори.
Когато става дума за образованието на уче
* В кои сфери па живота и труда жителите на
Димитровградска община ще усетят положителни ниците, становището на СРС е идентично със ста
промени в случай че СРС станс управляваща партия новището на жителите на Димитровградска об
щина. Тази година около 180 ученици от Димит
в Сърбия?
- Ако станем управляваща партия в Сърбия, ровград са завършили основно училище. Около 60
веднага ще насрочим и нови местни избори. При на сто от тях са се записали в средни училища
условие, че спечелим и местната власт, общин извън Димитровград. Този факт красноречиво
ските органи ще се превърнат в обикновен ”сер- свидетелствува за желанието на димитровградчавиз” на гражданите. Общинските служатели ще ните да се "инкорпорират в тъканта” на Сърбия и
бъдат длъжни да изпълнят в най-кратък срок вся затова СРС напълно подкрепи това становище.
ко оправдано искане на гражданите. Така напри Доколкото жителите на общината проявят же
мер, ако една работа може да се свърши за две лание децата да им се образоват на сръбски, бъл
минути, тя ще бъде завършена за две минути, ако гарски или пък някой друг език, това желание
може да се свърши за два дни, тя ще се завърши за трябва непременно да се уважи . За нас желанието
два дни и т. н. Освен това СРС ще положи огромни на гражданите ще представлява заповед. Нищо
усилия да реши инфраструктуриите проблеми в друго за нас няма да бъде съществено, а особено
общината. Ще настояваме да се адаптират поме няма да бъдат съществени изискванията на Хелз
щенията на димитровградската болница, в която инкски комитети и други сходни организации.
Б. Д.
ще работят възможно най-добрите лекари. Не сме

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТ
БОР НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

НА 6 СЕПТЕМВРИ В БАБУШНИЦА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ
ДВАМА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ НА ЮЛ

Кандидатите на левицата ще
За съгласувана предизборна
постигнат голям успех на изборите
дейност на ЮЛ и СПС
На пресконференция, състояла се на 6 септември в Бабушница,
На I септември т. г. се проведе заседание на Секретариата на Об-

Гюрджсвски - обсъдиха предизборните дейности на ЮЛ в нашата об
щина ^констатираха, не тези дейности и --гфсд трябла да бъдат а
Съответствие с предизборните дейности на ОО на СПС, (леновете на
Секретариата обобщиха, че и рамките на предизборната кампания
политическите деятели на ЮЛ и СПС трябва да действат заедно - както
гозлз така и в селата на Димитровградска община. Същевременно
п, град„йезоезервна подкрепа па всички положителни инициативи
и "дейности ‘„а ОО п^СПС. Оценено е, че жителите на нашата община,
политическия смисъл, са абсолютно образовани и чс винаги са сс
вопределяли за онези партии, които са пропагандирали нпй-праодопоЯ0^Нт^ззседяниетоНбеше разисквано и^а* предстоящия процес на собНа юсгпя1Ш0
I
нас_ Водачихе „а ЮЛ в Димитровград
СТВг!!зха до* заключение! чс в приетия неотдавна републикански Закон
стигнаха д .
трансформация правителството на Сърбия напълза собственическата
концепцията за приватизацията, за която се е застъпвала
но е уважило I
последователно Югославската левица. В този смисъл беше подчертано,
базира на "докапитализа"е
голяма ГпшГе"однаЯиТ°о-справедли„а от системата на
ЦИЯТати-?зпия п която се основава па принципа па "ваучерството .
приватизацията, която
13 септември т. г. в нашия град
С Най зло па дойде ЙваГседлак, министър без портфейл а про
би трябвало Да Дойде (“ йт0 се занимава с въпросите за човешките
ВИТ»а?пмвата ^националните малцинства. Запланувано е министър
Седлак да участва на трибуната иа ОО на ЮЛ в Димитровград.
Б. Д.
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говорителят и член на Бюрото на Дирекцията на Югославската левица
м-р Иван Маркович представи двама кандидат-депутати на ЮЛ: Петар
Йончич, директор на конфекцията "Лисца” в Бабушница, и Иован
Джорджепич, работник от МИН - Ниш.
- На миналогодишните избори ЮЛ осъществи убедителна победа в
Бабушница, затова и сега основателно очакваме победа на републикан
ските избори. Новата власт в общината работи все по-успешно и оп
равдава доверието, което й гласуваха гражданите миналата есен. Всич
ко, което обещахме, в областта на просветата, здравеопазването, откри
ването на нови работни места и инфраструктурата, вече изпълняваме.
Шест фабрики в Бабушница работят успешно - заяви Маркович.
Според неговите думи съюзът на левите сили е единственият автен
тичен представител на Сърбия, "защото ние се борим за мощна Сърбия,
в която няма да има раздори между гражданите. В Сърбия съществуват
много организации, дори и така наречени "съюзи на свободните гра
дове”, като че ли останалите места и градове в Сърбия не са свободни.
Левицата се застъпва за единна Сърбия във всяко отношение - поясни
той.
- Политиката е работа, за чисто успешно свършване е необходимо
голямо звание н голямо желание. Някои не знаят да работяттазн работа
и затова дават безотговорни изявления, каквото е даденото в Пирот
изявление на Вук Драшковнч за "пиротския килим". Те занемаряват
националните малцинства, а именно малцинствата трябва да бъдат
строители на сътрудничеството. В някои краища на Сърбия се
сплотяват автономистите, за да разбият Сърбия - изтъкна Иван Марк
овци и добави, че в предизборната си кампания лидерите нп някои
партии обиждат политическите си противници и лъжат гражданите,
Както заяви говорителят но ЮЛ, съюзът на левицата се основава
върху програмата на честни хора. Несъгласия може да има само в нечии
глави, но не и в съюза на левите сили.

о

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

"Що се отнася до развойните насоки па пашата
СПОРЕД ДУМИТЕ НА НИКОЛА СТОЯНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД община, ясно сме казали, че те са три: стабили

Тази есен подготовка за
безмитна зона
Създаването на безмитна зона на границата
край Димитровград е една от трите най-важни
развойни насоки на общината. Освен ик
ономически и определени други предимства за
града, тя ще обезпечи работа за значителен брой
безработни. Във връзка с това Никола Стоянов,
председател на Общинската скупщина, тези дни
заяви:

зация на съществуващите стопански мощности,
максимално използване на съществуващите ре
сурси в селското стопанс тво и животновъдството
н като трета насока - развитие на граничния пре
ход, в състави на който е и безмитна зона. Очаквам
през тази есен да започнат и да се проведат
съответни подготовки, а през следващата година
и конкретни дейности за създаването на безми тна
зона и стоково-транспортния цен тър. Проблемът
в момента е, че от специалистите все още не е
разработена и цялостно дефинирана концепция
на зоната. За нас е важно тя бързо да се развива и
бързо да дава резултати. От съответните органи
ние вече имаме подкрепа, остава само специалис
тите да си кажа т дума та и да засилим максимално
дейностите в тази насока".
А. Т.

В КОНФЕКЦИЯ "ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА Сърбия от листата на левицата.

Нови машини за
нови износни
сделки
"На 18 септември ще сключим договор с една
германска фирма за износ на наши изделия. По
този начин над 30 процента от нашите мощности
ще бъдат ангажирани за чуждестранния парт
ньор" - заяви тези дни на пресконференция в Бабушница Петар Йончич, директор на "Лисца” и
кандидат за депутат в Народната скупщина на

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА КОБОС ЩЕ ПРИ
ЕМЕ ОЩЕ 100 РАБОТНИКА, А ДОГОДИ
НА...

Цехове в Г. Любата,
Г. Лисина и
Д. Тлъмиио
Конфекционната фабрика КОБОС в Босиле
град, която в качеството си на профитен център
работи в рамките на холдинг компанията ЮМКО
от Враня, става все по-голям и по-значителен фак
тор в развитието на икономически изостаналата
община. Като най-голямо тукашно предприятие,
той става опора и един вид "гръбначен стълб” на
развитието й. Не са малко и онези хора, които
считат, че "Босилеградска община се движи на
пред заедно с КОБОС".
Във финансово отношение целта на всяка фи
рма е да постигне възможно по-голяма печалба. В
КОБОС обаче не може да се говори за някаква
по-значителна печалба, понеже текстилната про
мишленост все още не е сред печелившите от-

ИНИЦИАТИВА ОТ ВЛАДИЧИН ХАН

” Делишес” иска да
вземе ” Напредък”
без овцефермата
Селскостопанският комбинат "Делишес" от
Владичин хан, който е известен не смао у нас, но
и в чужбина, неотдавна поде инициатива за при
съединяването към него на част от босилеградското предприятие за селско стопанство и търговия
"Напредък". Според предложението, което ръко
водството на "Делишес” даде на "Напредък”,този
селскостопански комбинат е заинтересуван за
присъединяването на кланицата в Босилеград,
осемте изкупувателни станции и магазини в се
лата, три товарни коли, един трактор и една лека
кола ("рено 9"). Съгласен е да приеме и работ
ниците, които работят в тях, както и осем души от
Управителният съвет па ” Напредък”
преди няколко дни избра за нов директор на
предприятието Димитър Йорданов, селскос
топански инженер от Босилеград. На този
пост той беше и преди десет години. Сега
някои считат, че той ще избави предприяти
ето от трудностите, без да се присъединява
към ”Делишес”. Други пък са па мнение, че
под негово ръководство то ще изпадне в още
в по-голяма агония.

Йончич осведоми журналистите, чс "Лисцн с
получила 400000 ДМ от Фонда за развитие. "Този
кредит, както н сделката с германците ни дават
възможност да приемем на работа още 60 рабо т
ника. Финансовото състояние на нашата фабрика
е добро, вече сме направили поръчка за 40 нови
шевни машини и въвеждаме нова технология в
кроячницатп. За тази инвестиция са ни необхо
дими 800 000 ДМ, половината от които ще оситурим от собствени източници. Когато реализи
раме инвестицията, производителността на труда
в "Лисца” ще се увеличи с 15 процента" - поясни
Петар Йончич.
Ма пресконференцията журналистите узнаха
и един нетипичен за обществените предприятия
факт: само 8 от общо 300 работещи в "Лисца
работят в "режията”.
расли. Обаче той има особен принос при смек
чаването на един от най-острите проблеми на об
щината - безработицата. Във фабриката вече ра
ботят 350 работника, а производството е организ
ирано в две смени. С качествените си изделия
предприятието си пробива пътища не само на на
шия, но н на чуждестранния пазар. Но с това въз
можностите не се изчерпват.
”В развойните си планове сме предвидели да
приемем нови работници и да откриваме малки
цехове и в селата в общината. До края на този
месец ще приемем на работа още 100 работника
от трудовата борса, които след съответна квали
фикация ще останат на постоянна работа. Догоди
на ще открием цехове в районните центрове в
общината - в Горна Любата, Горна Лисина и Дол
но Тлъмиио”, казва Васил Такев, директор на
КОБОС. Той подчертава, че в това отношение се
очаква помощ от ЮМКО и от Фонда за развитие
то на Сърбия.
Плановете на КОБОС да открива цехове в
селата на общината привличат вниманието на ту
кашната общественост. Още овече, че с превръщането им в реалност ще започне да се прилага
стратегическата тенденция на общината - да бъде
спряна миграцията и селата да се развиват с въз
можно по-ускорени темпове.

в. в.

сегашната администрация.
Комбинатът от Владнчин хан не е заинтересуван в това см оразумение да бъде включена и овцефермата на "Напредък". Засега тя с нерентабил
на, води до загуби и за финансово изнемощялото
предприятие е "дупка без дъно”. Вместо 3500 овци
и 500 кози, колкото трябва да притежава, сега в
овцефермата има само 670 овци. Очаква се Фон
дът за развитие да отпусне средства за попълва
нето й.
Официалните органи в "Напредък” - Скуп
щината и Управителният съвет - все още не се
обсъдили това предложение. Същевременно, в
предприятието се увеличават финансовите труд
ности, поради които работниците вече седем месеца на получават заплати.
В. Б.

Царибродска баница
за американци
Към края на петдесетте и началото на шестдесетте гомагазина за хляб , никъде другаде не се продавЬхатопли закуски, пито пък съществуваха популярните
днес - сандвичи, чини и подобни "бърчи чакуски , Имаше и
един период, ког.что кухнята в училището не работеше.
Затова пие, учениците, с нетърпение чакахме да дойде голямото междучасис, ча да си купим топли мекици мри дядо
Гьора Нововерсца. Тогава не чнасх какво е това нововсрец”, само баща ми бе качал, че те, нововерците, не работят
в сч.бота та често им качват и съботари. За нас това беше
истинско нещастие, тъй като по това време не беше както
днес - в събота да няма училище.
А мекиците на дядо Гьора... и днес ги помня. Гоили,
бухнали, вкусни ... После, нали беше друго време, твърдо
комунистическо, на някого не уйдисвало нововсрсц да
продава на учениците мекици, и той престана да докарва
през голямото междучасие мекици с дървената си количка.
Когато тази година се върнах от морето, колегата от
радиото веднага ми каза: "Имам страхотна тема за тебе! Тук
от Америка е дошъл деда Гьора, на 96 години! Веднага като
че ли почувствах в устата си вкуса на топлите мекици. И
тръгнах да търся деда Гьора. I ърсих го почти една седмица
ини най-после го намерих в Градинье при Танча, бившия ::::
спектор. Жена му Милка е от
Брайковци, а и деда Гьора е
брайковчанин.
Въпреки чс на гърба си е
заметнал дсведссст и шест
ото лято, гой почти си с същ
ия. С буйна за неговите годи
ни, бяла коса, каквато имашс, когато ни продаваше ме
кици, с бистър поглед и при
ятна усмивка, избърснат,
стегнат. И започва неговият
разказ, неговата жизнена ис
тория. Роден е на 24 февру
ари 1902 година в село Брай
ковци. Има син Ванко, който
живее в Парачин и две дъще
Георги Илиев Гъргов
ри. Виолета и Антица. които
като него живеят в Америка. Те са в Лос Анжелес, а той в
Сакраменто, щата Калифорния. Двете му дъщери заминали
за САЩ през 1968 година - най-напред в Париж, а сетне в
Чикаго. Баща им, дядо Гьора, заминава за Чикаго през 1971
година. Дъщерите работят като шивачки, а той макар и в
напреднала възраст, се настанява на работа в една болница
да мие чинии.
Миейки чиниите, видял, че на болните им дават много
слаба закуска. Затова предложил на управителя на болни
цата той да им направи баница и мекици. За да не откаже на
стария адвентист (нововерец). управителят се съгласил. И
какво става! Баницата и мекиците толкова се харесали не
само на болните, но и на служителите, че деда Гьора веднага
получава ново задължение - да прави закуски за болните.
Прочутият майстор започва да прави царибродски мекици
и "буреци ’ за американците в Чикаго! След пет години го
пенсионират и сега има пенсия 740 щатски долари. Живее в
Сакраменто, има собствена къща с двор (със сливник. както
той казва). Дъщерите му също имат къщи, по-старата Вио
лета - две, а по-малката. Антица, дори три! Деда Гьора има
девет внуци и 8 правнуци. За шестнадесет дни колкото беше
тука - той е обиколил всички. В родното Брайковци на
всички брайковчани дал по пет долара (толкова имал дре
бни) и с удоволствие се напил с вода от чешмата насред село.
На моя въпрос как му се струва Димитровград, казва, че
има доста нови постройки, но си живеете както си живее
хте и тогава, когато заминах за Америка". Може би е така,
но все пак в такъв непроменен начин на живот, макар и за
кратко, пожела да се върне деда Гьора. На раздяла ми каза,
че ще дойде и след стотната! Дай Боже!
А. Ташков

БОСИЛЕГРАД

На учредителното събрание е избрано ръководство. За
председател е избран Сашо Митов, за секретар - Сунчица
Йосифова, а за касиер - Славица Божилова. Избран е и тричле
нен надзорен съвет.
"Сформирахме синдикалната организация, за да
защитаваме материалните и социалните интереси на работ
ниците в частните търговски фирми и предприятия", казва
'“Таниша Митов, председател на Общинското синдикално
представителство в Босилеград. Той подчертава, че тези
работници ще получават помощ от синдикатите, а освен това
В Босилеград е сформирана синдикална организация на и безплатни юридически съвети и съдебна защита.
работещите в частния сектор на търговията. Понастоящем
Митов подчертава, че синдикалното представителство
нея членуват 31 работника, които работят в частните настоява работодателите в частния сектор да легализират
търговски фирми или предприятия. Записали са се само онези, работата на всички работници и добавя, че "се вършат
които легално работят при работодателите си, а онези работ подготовки за формирането на синдикални организации на
ници, чиито работодатели не искат да легализират работата работещите и в останалите области на частния сектор".
им и да им заплащат осигуравки, не са имали тази възможност.

Търговските работници
в частния сектор
формираха синдикат

В. Б.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (8)

СНЕЖАНА ВИДАНОВИЧ УЧИТЕЛКА И ПОЕТЕСА
училище стана

споде” ^
става във взнютп вучителската стая: ”Аз просто „е зная какво
при Бояна ВипенопШЛНЩ°’ НС ЗНЯЯ какво Да мисля за това... Бях
бележа някпк!
’ У* СЪС бългаРс*о презиме, исках да заусп^СеП бях поп ”ШКа"В НСЙ,ШЯ сРъбски език и наистина не
преподава бз пгТ сРъбкинята Снежана Виданович, а пък тя
беше ппн нае
* 63ИК Идаже пише стихотворения...” Така
С П° ТОВа вРеме- Едни преподават на сръбски, други
циалистиРСКИ' Н° всички до един бяха способни и опитни спе„„„Един °т най-добрите специалисти по български език и лит™Г°“°ТО учнлище в Цариброд дълги години е наата днешна събеседничка. Тя отдавна вече е и изявена поетеса,
печатала и е подготвила за печат нови стихосбирки. Ето какво
казва Снежана Виданович:
- Принадлежа към първите кадри просветни работници, коиТО 1?2^чиха образованието си в Учителската школа в Цариброд
от 1947 година. Дипломирах се
през 1949 година и седем го
дини учителствах в околните
села. В Цариброд съм от 1957
година и винаги съм препода
вала само български език и ли
тература в горните класове на
основното училище. Началото
беше трудно и отговорно за
мен, защото нямахме учебници
и литература. Полагах големи
усилия и вложих огромната си
любов към професията си. за
да постигна успехи в препода
ването. Изпитвах голямо удо
волствие, когато забелязах по
никналите кълнове на успеха в
младите души. Това ме стиму
лираше и започнах да мисля
Снежана Виданович
как да създадем учебник по ли
тература, който да е с богато и
разнообразно съдържание. Най-напред направихме книга с
четива за извънкласно четене в V клас със заглавие "Сноп”.
Съавторки ми бяха Русалка Ташкова и Цветанка Ценева. После
направихме и ”На далечен път”, - четива за VI клас. Кулминация
на авторските ми усилия е Христоматия за VII клас, която покъсно беше преиздадена още няколко пъти.
В училището издавахме стенвестници, на които почти ви
наги аз бях отговорничка. През 1958 година в училището се
появи и детското списание "Югославянче”, от което отпечата
хме няколко броя. После вече започна списваното на "Брат
ство”, "Мост”и "Другарче”. Още от ученическите си дни аз
чувствах в себе си някакво творческо предопределение.
Почти четиридесет години поетичната мисъл не ме напуска
и живея постоянно в опсесията на лириката. И днес не изоставам
от по-младите, пиша. печатам. През 1970 годи на излезе от печат
стихосбирката ми ”Със сърце и тебишир”. В началното стихотворение написах:
Дешпиа не искаш война,
ни вражески орди,
а свобода и йролеш йойна безгрижни акорди...
Това стихотворение е преведено на сръбски език и е пуб
ликувано в издадената в Сараево през 1986 година Весела
гвсска” Гда14 - 1986 - Сараево) В моето сърце свидно място
заемат стихотворенията ”Мой втори дом” - посветено на учили
щата (изпях го и го рецитирах на тържеството, устр осно по
овод отиването ми в пенсия), ”Сън”, "Теменужки ’, На тръг
ване” '"Учителка” и пр. Това лято, но случай годишнината от
откриването на Библиотеката в новото здание в Камика, бях
м!жду авторите-участници на вечерното четене. Приготвила
сз м нова стихосбирка, която скоро ще се печата. В Завода за
издаване на учебници в Белград съм представила ръкопис за
УЧ1Геж™аЛГиедРаЗч3саш"лГоГителсп събеседник - с нея мотеми.
жем да
^.тсъпаЙвъввТпеметоЯ когато бяхме преподаватели в едно учили,,1е’ яа ”ГняТи адом?които*смеподготвяли.1(Л>гласява

ки, които Д°кумен
ИЛи други „благи давахме всиент усиазъм, без ^ХГцшшото сипреме. Показва чудесии
чко от себе си, а
своето семейство - все със ск ьпи, Да
снимки от миналото на
. Баща й беше духовник: гледаме

&

К“--" ““ ■ *»■»*» «■«"-

в града.
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Лилия Нейкова

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА "ДЕТСКА РАДОСТ" В БОСИЛЕГРАД

Услугите няма да поскъпнат
Детската градина "Детска радост” в Босиле
град започна отново да работи на 25 август. Обаче
поради колективната почивка на работниците от
най-големия трудов колектив ”Кобос”, която
започна от началото на този месец, броят на де
цата и в целодневния и полудневен престой все
още не е уточнен, но децата все още я посещават
и броят им от ден на ден се увеличава. Директорът
на това предучилищно ведомство Александър
Александров казва, че в сравнение с миналата
година сега очакват по-голям брой, за още една
възпитателна група. Повече деца се очакват и във
възпитателната група в село Райчиловци, където
от началото на миналата година в помещенията на
основното училище започна да работи възпитателна груиа от 20 деца от предучилищна възраст.
Тъй като сега се очакват повече деца, в детската
градина "Детска радост” започнаха да търсят
начини за осигуряване на средства за още една
възпитателна група и приемане на един възпи
тател-стажант. Александров подчерта, че новата
група ще бъде сформирана веднага, след като
съответното министерство отпусне необходимите

средства. Когато става въпрос за помещения, в
това отношение проблеми няма да има.
Директорът на Детската градина подчерта, че
са доставени и нови учебно-възпитателни пома
гала и материали както и съответната литера
тура, необходима за успешното протичане на
възпитателно-образователния процес, за което са
изразходвани над 20 000 динара, които бяха пре
доставени от републиканското Министерство на
просветата. Прави се всичко възможно и за
започването на подмяната на керемидите.
На въпроса ни какви ще бъдат цените на ус
лугите в градината, Александров отговори:
- Понастоящем цените са на миналогодишно
равнище. Децата в целодневните групи заплащат
по 100 динара, а тези в полудневните по 40 динара,
докато децата в Райчиловци по 30 динара. В сила
с и досегашната практика, според която родите
лите няма да плащат за всяко трето и следващо
дете. Също така за децата само с един родител и
крайно бедните, услугите в градината ще бъдат
безплатни.
м. я.

БОСИЛЕГРАД

Нормализира се
снабдяването с
лекарства
След един период на недоимък на определени
видове лекарства, в последно време снабдяването
в това отношение в Босилеград се подобрява. В
държавната аптека, която работи в състава на
Държавното аптекарско ведомство от Враня,
въпреки че лекарства пристигат един път
седмично, снабдяването с повечето от лекар
ствата започва да се нормализира. Наистина, от
време на време липсват отделни видове лекарства,
но не както беше преди - за по-дълго време.

БОСИЛЕГРАД

11 пенсионери
ще заминат на
балнеолечение
"Общинската организация на пенсионерите в
Босилеград ще одобри на единадесет свои членове
десетдневна почивка и лечение в няколко бани в
републиката, а заинтересуваните пенсионери
трябва да подадат молбите си от 12 до 19 септем
ври”, заяви за нашия вестник Иван Деспотов,

от свой ъгъл

председател на тази организация.
"Могат да кандидатстват онези пенсионери,
които са излезли в пенсия при навършването на
необходимия трудов стаж и чиито пенсии през
юни т. г. не са надвишавали 810,50 динара и които
миналата година не са ползвали средства от Ре
публиканския фонд за пенсионно-инвалидно
осигуряване на работниците”, казва Деспотов.
Той пояснява, че молбите се подават в Общин
ската организация на пенсионерите в Босилеград
и към тях трябва да се приложат: квитанция за
пенсията през юни, свидетелство за сегашното им
здравословно състояние и декларация, че освен
пенсиите, нямат други материални приходи.
Средствата за този вид отдих, почивка и
лечение е осигурил Републиканският фонд за пен
сионно-инвалидно осигуряване.
в. в

СВАТБЕНА ” СВИРНЯ”

СВАТБАТА е едно от най-радостиитс съ
бития в човешкия живот. Това е съвсем сстестипо: две млади същества се готвят за обновлснис на живота, за продължаване па чоиешкпи: род. Затуй при всички народи сватбата
се прославя (въпреки различията на обичаите)
с веселие и радост.
Всяко време си носи и свое то бреме, а нра
вите и обичаите се променят. Отмина времето
на тъпана и хубавата свирня, на сватбеното ше
ствие по улици и между села. Напоследък стана
модерно, до общината, където младите се раз
писват, да се идва с леки коли. Нищо необик
новено: живеем във времето на бързите скорости.
Тъкмо тези леки кола, или по-точно коло
ната от леки кола, е обект на нашето внимание.
Защото от дома на младоженците, до общината
тя се движи доста бързо (въпреки ограничеиията на скоростта през града!) и при това всички
надуват клаксоните докрай. Гази сватбена
"свирня” най-често е толкова шумна и непо
носима, че хората, за да запазят слуха си, заиушват ушите си.
Просто искаме да се запитаме: ако сватбарите желаят да бъдат забелязани, нима това тря
бва да бъде постигнато чрез непоносимия шум?
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Понастоящем в държавната аптека в
Босилеград има лекарства от групата на анти
биотиците и кардиогониците. След като
дълго време те липсваха, сега могат да се
намерят и антидиабетични и антиревматични
средства както и антидепресивни лекарства.
И рафтовете на частната аптека в сравнение
с предходните месеци, са много по-заредени с
лекарства и други видове медицински препа
рати.
Ръководителят на държавната аптека в
Босилеград Захари Сотиров ни уведоми, че
главни снабдители са им "Велефарм" от
Враня и "Сърболек" от Лесковац.
Подобрено е снабдяването с лекарства и в
районните аптеки към здравните станции в
Долна и Горна Любата, Горна Лисина, Бранковци и Долно Тлъмино, както и амбулатори
ите в Назърица и Дукат. В тях редовно, заедно
с лекарите от Здравния дом в Босилеград,
идват и по един аптекар с. лекарства.
м. я.

В същото време колите се движат толкова бър
зо, че случайните минувачи не могат дори да
зз.рнат в коя от тях са младите.
Същото се повтаря и след сключването на
брака. За да бъде абсурдът пълен, виждаме, че
между тълпящите се по тротоарите хора са и
милиционери, конто имат задължение да регу
лират движението. А те невъзмутимо наблю
дават колоната от коли с реващи клаксони и със
скорост, недопустима за движение по градските
улици. Та кои ще се осмели да спре цяла сват
бена колона, да спре "свирнята” и да провери
скоростта им? А да не говорим и да направи
алкотест?! Защото между "моторните сватбари” вероятно има и такива "на висок градус .
Може би, след някоя злополука, някому и ще
хрумне такава мисъл. А дотогава еснафи-парве
нюта ще демострират из улиците престижа си с
"марките на колите”, с непоносим шум и недо
пустима скорост. И с безвкусицата си.
Ние, все пак, сме за старите, хубави обичаи,
със сватбено шествие, с чудесната музика от
различни народни инструменти и с предоставе
ната ни възможност да се полюбуваме на хуба
вата невеста и личния младоженец, както и на
пъстрата тълпа па сватбарите.
Ст. Н.

НА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА "НИШ 97"

ЧУДЕСЕН КОНЦЕРТ НА
” СОФИЙСКИ солисти”
* Вълнуваща среща между музи
канти и публика
* Диригентът Пламен Порои:
” Много ме радиа, ме гр. Ниш има
открито ухо за нан-хубаното п
музиката”
* Пианистът Виктор Чучкоп:
” Музиката може да обединява.
Не пипаш е добре да прапим кул
тура и да имаме успехи само за
нашата нация, а трябпа да ги
показваме и да обменяме опит”
На 8 септември - третата ве
чер на Фестивала в Ниш - се
представиха "Софийски солис
ти", един от най-добрите камер
ни състави в света, под ръковод
ството на диригента Пламен Поров и с участието на световноиз
вестния пианист Виктор Чучков,
които изпълниха произведения
на Бах, Педре Мартини и Бритън.
- Много съм доволен от това,
че навремето, когато се откри
Фестивалът, ние бяхме първите
участници - подчерта маестро
Гюров, когато му казахме, че те
хният концерт от преди две го
дини още се помни.
- Никога няма да забравя това
интересно изпитание, когато се
запознахме със Стефан Миленкович само два часа преди кон
церта и трябваше да изпълним
произведение, което не е от на
шия репертоар. Бяхме го под
готвили специално за него и го
свирихме на концерта. Това бе
ше великолепна среща и на муз
иканти, и на публика. Радва ме
това, че след две години в гр.
Ниш е жив този дух, това отк
рито ухо за едни от най-хубавите
произведения в музиката за
струнен оркестър. Просто се
радвам на тези хора, които бяха
в залата и на това, че между тях
имаше много млади и красиви
хора.
Що се касае за програмата от
тая вечер, признавам го - произ
веденията не са леки за изпъл
нение, а не са лесни и като стил,
защото има много различни за
дачи. Едно е да свириш Бах и да
имитираш орган, а друго е да
свириш Бритън с цялата капризност, с цялата сложност на не
говата мисъл. В края на краи
щата, това е един от най-големите съвременни композитори.
На всичкото отгоре идва и про
изведението на Падре Мартини,
който е учител на Моцарт, но
чийто стил е много отдалечен от
нашия музикален вкус. А се виж
да, че Падре Мартини има прек
расни страници, прекрасна муз
ика звучи... Ние с Виктор Чуч
ков така конструирахме програ
мата, че да се получи една
МАЛКА ВЕЧЕРНА
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
и с три произведения да се про
следи цялата еволюция на музи
ката, с цялата й сложност и с
цялата й дълбочина.
- Знаете ли, ние които живеем
тук, на Балканите, сме в по-труд
на ситуация - кимна глава маестрото, когато го попитахме къде
е мястото на този състав, имайки
предвид блестящите критически
отзиви на най-добрите пера в
света на музиката. - Никой от
нас, които живеем в Сърбия или
в България, никога няма да бъде
на първо място в топкласацииите на грамофонните фирми. То
ва е друг пазар, ние сме малко
по-настрани. Но аз съм много
щастлив, че на две места съм по
лучавал писмено уверение, че за
тях ние сме най-добрият състав.

О

"Софийски солисти" пъодушооиха нишката публика

Едното е в Англия, а другото в възпитана и много ерудирана. В
Япония. Надявам се, че това ме е Бразилия, където съм свирил,
било от куртоазии, от учтивост и наричат класическата музика
това е едно от нещата, които ми "музика срудита”, а тука имаше
дават сила да вярвам, че дори ние ерудирана публика.
Музиката на композитора
- тука, от Балканите, можем да
Падре Мартини ми е много бли
зка, защото аз съм завършил в
Мисля, чс наистина мо
Рим консерваторията "Сайта
жем да бъдем приятели в
Чечилия”. Имал съм и много
тези трудни години, когато
концерти в гр. Болоня, където
единствено музиката може
Падре Мартини с живял и къ
да ни обединява и така, по
дето консерваторията носи него
този начин да влизаме и в
вото име. Виждал съм и него
световната музика. Не вина
вите ръкописи, заедно с Моцарт,
ги е добре да правим култура
когато Моцарт е бил на десет
и да имаме успехи само за
години. Между музикантите в
нашата нация, а трябва да ги
Болоня, сред които бях и аз, се
показваме и да обменяме
роди идеята да сс направи един
опит. Аз с удоволствие, раз
конкурс за много, много талан
бира се, бих дошъл отново в
тливи деца. Казваше се "Премио
Ниш, стига да са удобни пе
Моцарт” - не защото свирят Мо
риодите, в които трябва да
царт, а защото Моцарт е бил на
муз ицирам.
девет години, когато е бил в Бо
Виктор Чучков
лоня. На първия конкурс имаше
участие и на деца от Югославия,
правим неща, които ни показват от България, Русия, и, разбира
в една друга, по-добра светлина. се, от Италия и други страни.
Стилът на Падре Мартини е
И това ми се струва даже по-важ
но от другото. Това като че ли много особен, той е много ориги
говори: "Да, и ние сме хора като нален като композитор, хармовас и ние имаме своите качества. нически особен и технически
Ние не сме по-ниска категория и много труден. Но това са труд
ако обичате, чуйте ни!”. Затова ности, приятни за преодоляване
се радвам на гостуването, което в иианизма. Нотите за това про
ни предстои в Япония - приклю изведение, което изпълнихме на
концерта в Ниш, са ми подарък
чи маестро Пламен Гюров.
от една моя професорка от Рим,
която, за съжаление, вече не е
”ПУБЛИКА ЕРУДИТА”
- Аз съм щастлив, че "Софий между живите.
На нишката публика бих по
ски солисти” и Пламен Гюров ме
поканиха да бъда солист на тази желал да бъде свидетел на още
много
фестивали в тоя град и,
вечер - заяви маестро ВИКТОР
ЧУЧКОВ. - Бях чувал за музи разбира се, вашият оркестър,
калния фестивал в Ниш и сега се който сме чували и който се ръ
уверих, че много близо до Со ководи от Зоран Андрич да гос
фия, на само сто и няколко ки тува и при нас, - любезно завър
лометра, съществува един цен ши световноизвестният Виктор
тър с блестяща публика, много Чучков.

ЮБИЛЕИ

70 ГОДИНИ ФИЛМ в
ЦАРИБРОД
Ппе-11946 година в света беше прзтнуван величествен юбилей - 100
ГОДИНИ ФИЛМОВА, ЦЕЛУЛОИДНА ЛЕНТА, КОЯТО ЗАСНЕ
ДВИЖЕНИЕТО на човека както в реалния живот,така и плодовете на
неговото художествено въображение.
С гордост можем да кажем, че и в нашия град, макар и малък и
беден всички световни начинания от духовен и цивилизационен мащаб
- намираха отклик. Според думите на г-н Слободии Сотиров, един от
нпй-лроспсрирлщитс мъже, които даде нашият край в областта иа
изкуството, необходимо е специално да се изследва защо и по чия
заслуга градът ми имаше музикални състави, училищни и градски хороВС, куклен театър (през 1952 - веднага след Белград и Скопие), гимназ
иална духова музика - единствена в Сърбия, а да не говорим за вече
утвърдилите сс с успехите си самодеен театьр и библиотека,
Ппсз 1926 година на площада срещу Плвлиончето бяха построени
дюкяни, кафене и салон, т, нар, "Шумадия”, собственост на един от
братята брезничани - Петър Гигов. Братята Гигови, докато бяха
съдружници, построиха внушително здание, но то не се отличаваше с
добър стил, Осроя-гно са имали намерение да го надстрояват за хотел,
но после си поделили имуществото на три дяла, защото всеки имал свое
многолюдно семейство, и така постройката си остана - с много
помещения, които на практика сс ползваха максима/ню.
През 1927 година (преди СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ) в салона
"Шумадия” за пръв път се е състояло филмово представление. До
главната врата бил поставен подвижен киноапарат и един частник от
Белград прожектирал филма ВЕЧНИЯТ ЕВРЕИН-АХАСФЕР .
Първоначално филмите били неми, звуковото допълнение се извър
швало с музика от грамофонни плочи. Петър Брезнишки, пред
приемчив и с рискован усет за новото, културното и напредничавото
човек купил прожекционен апарат и го монтирал на тавана, под
стъклени керемиди, които осигурявали светлина в една кабина, а Троян
Гигов движеше ръчно апаратурата и със сменяне на трите или четири
филмови дискове. Първо били представяни неми филми като Бен Хур
и "Десетте божи заповеди" от Сесил де Мил, филмите на Чарли Чаплин
и др. Платното било инсталирано в дълбочината на салона, а
посетителите гледали филмите, седнали около маси, покрити с бели
покривки. Тези сведения ни даде и допълни дъщерята на Петър Гигов
- Светла Каменова, на 78-годишна възраст и живееща в София. В нашия
град е била отлична ученичка и като девойка е трябвало да се занимава
с избирането на филми и с финансовите въпроси. Постоянни маси в
киносалона са имали доктор Хусния Хасанбегович, няколко офицери
от казармата, Борис Гигов, Жорж Гайдаров, ветеринарният лекар Вл.
Щитич. Когато идваха пътуващите театри на Животич, други групи,
циркови артисти, жонгльори, хипнотизатори, платното се махаше и се
откриваше сцената, а зад нея имаше гардеробна. Първоначално
филмите били изпращани по влака от Пирот и всички те са били соб
ственост на Авала филм от Белград. Представленията са били в събота
вечер и в неделя след обяд - така нареченото матине за младежи и
ученици. И аз си спомням, че някакви кварцови пръчки трудно се
намираха, а те правеха картината по-ясна и този недостиг винаги
съсипваше Троян Гигов, защото публиката беше нетърпелива. През
1938 година с голям успех се излъчи филмът "Снежанка и седемте
джуджета” на Уолт Дисней. Рекламата беше внушителна и до ден
днешен мисля, че по-хубав анимационен филм не е създаден. В
"българското време" от 1941 година салонът пак работеше, а филмите
идваха от София. По влака. Тогава бяха на мода филмите на Марика
Рьок, Зара Леандър. А после пък започнаха да идват прочутите руски
филми "Тримата танкисти", "Каменен цветец” и особено "Пастух
Костя”. Още тогава научихме песента за младостта и живота:
Легко ни серуие ош Песни весело и,
Они грусншшь не уиеш никогуи
И любят Песню уеревни и сели
И любляш Песни> большне гороуи...
През 1944 год година филми се прожектираха в Соколаната, но и
тогава прожекционният апарат не можеше да излъчи филмите без
пауза. От 1947 година филми се прожектират в Дома на културата.
Имаше време, когато киното беше единственото развлечение на
гражданите. След откриване на видео-шоповете намаля интересът към
него, но в последното време киносалоните отново станаха прив
лекателно място. Особено за нашумели филми.
В чест на този наш юбилеи - 70 ГОДИНИ филм в града - пре
поръчвам на ТЕЛЕВИЗИЯ ЦАРИБРОД да излъчи в две части
"ВРЕМ Е РАЗДЕЛНО" - внушителен филм, заснет по гениалния роман
на Антон Дончев. С удоволствие ще го предоставя да се излъчи в събота
и неделя, защото филмът трае четири часа. А имаме и толкова добри
поводи и празници на града! Мисля, че е необходима една по сериозна
предварителна реклама, защото този филм наистина я заслужава!

Ванче Богоев

Лилия Нейкова

НА НАДСВИРВАНЕТО В БЕЛА ПАЛАНКА

Успех на известния тръбач Шпира Тричков
В град Бела паланка неотдавна се състоя пър-

вото регионално надсвирване за музиканти-ин

струменталисти. Сред тридесетината музиканти
от бивши Нишки регион бяха и трима димитровградчани - тръбачът Шпира Тричков и акор
деон истите Златко Захаров и Красимир Глигоров. Въпреки отличното изпълнение, в твърде
силната конкуренция Захаров и Глигоров не ус
пяха да постигнат значителен успех. За разлика
от тях, тръбачът Шпира Тричков успя да се класира във втория кръг и в крайното класиране да
заеме второто място. Първото място зае акордеонистът Драган Илич от Бела паланка.
За петдесет и една годишния Шпира е чувал
почти всеки димитровградчанин. Със своята му
зика той е драг гост на всяка сватба, пък и на
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всяко друго семейно веселие. Шпира често уча
ства и в културно-художествените манифеста
ции в нашия град. Дългогодишен член е на културното-художественото дружество към димит
ровградското предприятие ГИД. Свиренето на
поне един духов инструмент е традиция в семей
ството на Тричков.
Според предварителните планове на органи
заторите на съревнованието в Бела паланка тази
манифестация занапред трябва да стане тради
ционна. През следващата година ще се направи
категоризация на музикантите според инстру
ментите, на които свирят и Шпира Тричков има
големи шансове да спечели първото място в сво
ята категория.
Б. Д.

ТОЛА НА ЖоДАТАТА °Т РОЖДЕНИЕТО НА АП°С-

Левски в българската
литературна класика (4)

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА
МИНАЛОТО НА
ЦАРИБРОДСКО ВСЕ ОЩЕ СА
ПОД ЗЕМЯТА

(Продължение на разказа "Чистият път” от Иван Вазов)
конН„Гб^™Га 1Ю‘НаТаТЪК ГР°зев видял, ме се подава един
нзд главата СИ
ЛС?Н В ПОТур"’ с Фес- и кой™ Дързгал НИСКО
----силно
"аЗИ
™'този
ПОНЕЖе
види
в лицето
пътник, та
това и не го интересувало. Когато се пресрещнали с пътника и
Грозев си отминувал спокойно, зачул, че пътникът с омбрелата го
извикал:
- Бай Грозев, добър час!
к Ер°3®В„^е извъРнал и го погледнал. Какво било неговото удивлснис ужас, когато познал в този господин Васил Левски!
-здрависали се, па захванал да го съди каква е тая лудост да
пътува с потерята, да се излага на всеки миг на ужасна опасност,
Хоканията, мъмренията на Грозева, произходящн
от топло дружеско съчувствие към обичания на всички апостол, нямали край.
Левски се усмихнал, па казал:
- Не се безпокой; сега пътя е най-чист.
- Сега най-чист пътя? Луд ли си. Дяконе? - сърдел се Грозев, като
му посочил потерята.
- Като вървя с потерята, аз съм в пълна безопасност... Кому ще
хрумне на ума да ме подозре сега! Целият свят е уверен, че Левски
сега се крие в миша дупка... Слез, слез!
И като се смъкнал от коня си, заставил и Грозева. още по-силно
втрещен и уплашен, да слезе и седнали под клоните на един бряст
край пътя.
Там Левски разправил подробно опасността, в която е бил по
ставен от вдигнатата оттурците тревога в Карлово, всичките къщи,
в които го дирили, как и къде се крил и колко пъти на косъм висял
живота му.
- Пък бързах за Пловдив. Там ме вика делото. Щом потегли
____ кърсердарът от Карлово, и аз
р'?4'потеглих с него, както видиш...
Да пътувам инак, всяко заптие
щеше да ме изгледа... Сега съм
мирен.
- И ти ще влезеш в Пловдив с
хаджн Исмаил ага? - попитал
Грозев.
- Непременно: даже ще се
смеся там със самата потеря. Но
сбогом, да вървя и аз, че дру
жината ми отминува - казал ус
михнат Левски и се простил с
Грозева, па яхнал здравото си
конче.
Подир няколко минути, кога
то Грозев се изкачил на по-ви
соко бърдо, той се обърнал и по
гледнал в с. Чукурлии: видял
там, че низамите на кърсерда
рът отседлали и развеждали ко
Рудолф Вейр. Медалион от
нете си. При тях и един българин
Паметника на Васил Левски в
в потури и със свита омбрела в
София, бронз, 1891 г.
ръка развеждал своя.

ИВАН ВАЗОВ

Левски
Манастирът тесен за мойша руша е.
Кога човек дойде тук да се йокае,
трябва да забрави греховния мир,
да бяга съблазни и да търси мир.
Мойша съвест инак днеска ми говори.
Това расо черно, що нося отгоре,
не ме Помирява с шия небеса
и когато в храма вдигна си гласа
химн да Пея богу, да Получа раят,
мисля, че той слуша шия, що ридаят
в тоя дол Плачевни, живот неешъриим.
И мойша молитва се губи кат дим,
и ЮсПод сърдиш си зашуля ухото
на светата Песен и херувикошо.
Мисля, че вратата на небесний рай
накъде изглеждаш никой гине .таи,
че не таз килия извожда нататък, ~
че из свеша шумен иъшяш е йо-крашък,

че сълзите чисти, че вдовшикии илач,
че ПошъШ ПочСПений на Просший орач,
че благата дума, че Правото дело,
че светата Правда, изказана смело,
че ръката братска без гордост, без вик,
«
Подадена скришно на някой клетник,
са много По-мили на господа вишни
о(й всичките химни и шроиари литни.
- Следва -

—

ДА СИ ПРИПОМНИМ

• Намирайки се на международния Пъш Ниш-София-Исшамвул, който и а далечното минало
е служил за връзка между Изтока и Зайада, в Димитровградска община има археологически
следи, които само частично са изследвани или, По-точно казано, съществуват само открити
Пространства, където се намират следи от народите, живели тук.
• Културата и културното наследство на тези народи за нас остават неизвестни.
В Димитровградска общи
1961 година на главната улица,
на съществуват праисторичес
където бс построена първата
-Ш
ки следи в района на Мъзгош.
жилищна двуетажна сграда.
Щ
Едно ножче, датиращо от този
Сега се намира в Нишкия му
период, е намерено върху зем
зей и е регистрирана под но
КГ,#\
ната повърхност. А в една пе
мер 647.
щера при село Т. Одоровци са
Първото описание на баре
намерени бронзови украше
лефа е направил Петър С.
ния и предмети, които говор
Петропич в СГАРИИАР, кни
ят, че тук са живели хора още
га XV-XVI (1964-1965). Според
в предисторическия период
неговото описание изображе
I
(С. Сотиров: ”По долината на
у .1нието на Хеката има четири
Ерма” стр. 20). В селата Поъгълна форма, от горната
&?'■*
ганово. Борово, Барне, Прача,
страна е малко закръглено.
Сливница и Петачинци са наИзработено е от дребнозърмерени следи от античния пе
нест мрамор, а от лявата стра
риод. Но за да се говори по-обна е счупено. Има нисък ре
стойно за този период, трябва
леф, хубава изработка, и пред
да се разкрият веществените
ставлява изображение на тридоказателства, които засега
главата Хеката, облечена в
все още са под земята. Трябва
_ I двойно опасан хитон. В ръцете
да се изследва землището в
си тя държи пламъци. В дол
”Тутини ливади” при село Ба- Юпитер - каменна икона от рим ния край има надпис на два
ския период. (Намерена през
рйе; да се изследват месностиреда, но и двата реда са почти
1938 година в Цариброд)
те, в които се крият предмети
заличени.
от римския период и то в Пе
Барелефът има следните размери: височитачинци, където според някои находки и една ле- на о,20 м, широчина 0,14 м и дебелина 1,5 см.
генда ще се види дали действително тук е съНамереното в Димитровград каменно изоществувало голямо селище Ягодин. Необходимо бражение има голямо значение, защото
е да се извърши докрай изследването на Бачево, обелязва западната граница на разиростраПетърлашката пещера, Гоиндолското кале. До- ненис на култа към Хеката. Подобни изокато не се направи това, ние можем да говорим бражения са намерени преди това в две села в
само за предположения за праисторията, брон- Пловдивски окръг (България),
зовата епоха, желязната епоха, античността и среСпоред формите на буквите, днмитровдните векове. Тук ще посочим само някои пред- градската Хеката датира от половината на
мети, намерени в нашия край които са на съхра- ^
иди ш1Чалото на
„ вцк
нение в Нишкия музеи или в Димитровград (сега
^ Димитровград също така се пазят ценни
в читалището).
археологически находки, които могат да поРИМСКА ДИПЛОМА
служат като веществени доказателста за проВ Нишкия музей се намира една РИМСКА ДИ- учване на миналото на Димитровград и ДиПЛОМА, намерена при село Планиница, която е митровградска община. Тези находки са опи
описана от С. Душанович и П. Петрович и об- сани от Весна Николова (Мост, 68) и сега
грижливо се пазят в читалището в Димит
ровград. Такива образци са намерени в Ди
митровград и в квартал "Строшена чешма”,
Лукавпца, Гоиндолското кале. В малката ну
мизматична сбирка могат да се видят монети
от I в., бронзова монета от римския цар Горкм
диан от III в, открита в Гоиндолското кале, и
| сребърна монета на българския цар Иван Е
$ Александър от XI в, намерена също в ГоинЕй
долското кале.
В село Суково, Пиротско, още през турско
време е било открито съкровище от златни
Ш
пари, закопани може би при нашествието на
готите през 376 година от н. е. От това сък
ровище Иречек е видял в Цариброд една злат
на монета на император Валснтиян.
В своя дневник Иречек също така пише, че
Римска диплома, намерена при село Планиница
в Царибродско, при село Горни Криводол,
имало следи от стари мини за живак, а при
село Славния - могила с над
народаана п "Етнографски
пис: "Михаил Обретъ...” Мо
прилоти из национално!- музегилата, за която говори Жайа Ниша”. Според даденото
барскн па Иречек, е вероятно
описание, дипломата датира
могилата пад Славния в месот 7 януари 222 година. Полу
ността Влаишница при ”Бърчателят на дипломата вероят
знн кладенец", където се на
но има тракийско потекло, но
мира неестествено издигнато
носи римско име. В публика
място с кръст.
цията се казва, че дипломата е
Подобни места в нашата
намерена в село Планиница,
община има много. За тях ще
което се намира, както и цястава дума по-късно. Те чакат
лата територия на Пирот, на
своето изследване.
територията на Сердика. Това
показва, че получателят на ди
(В следващия брой:
пломата се е завърнал в своето
История, записана на камък
родно място след отбиване на
Надгробни паметници и
военната си служба.
оброчници)

ЦгШ

1
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■
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II

ХЕКАТА
Барелефът на Хеката е
открит в Димитровград през
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Хеката, Народен музей Ниш,
инвентарен № 647

Б.Николов

О

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ПЪРТОПОПИНЦИ
(Продължение от миналия брой)
Училищната сграда в с. Пъртопоншщи е една от
най-хубавите в Забърдпето - изградена е о т твърд мате
риал, пространна е, има квартира за учителя, местопо
ложението й е хубаво, училищният двор е голям - н
едната му част е игрище, а в другата - овощна градина.
Пос тройката на училището с завършена през ля то то на
1939 година и първи те ученици е посрещнала през сеп
тември на учебната 1939/40 година, кога то за пръв път
се огласил училищният звънец в новото училище. Хор
ата от селото помнят благородната работа и труд на
много учители, учи гелствувалн в Пъртононинци: Донка
Христова от Самоков, Марко, Цве тан, Сиасуиа и Слав
ко Иванов от Вършец - България, Станчо от Свилен
град, Михайло Живкович от Шабац, Величко Раниш от
Смиловци, Никола Йотов и Внрма Драгиева от Пъртоиопннци, Снежана Видановнч от Димитровград, Васил
Петров от Славния, Георги и Милинка Димитрови от
Моинцн.Нсделча Георгиев от Славиня, Миряна Гераскова - Петрова от Сливница, Лена Маркова от Поганово.
И аз. след като завърших Учителската школа в Пирот,
като стипендиант на Димитровградска община, бях раз
пределена да работя в училището в Пъртоноишщи, къ
дето бях на едномесечна задължи телна практика преди
да се дипломирам. В това училище направих пърм пе си
учителски крачки, работех с 23 ученика от I до IV клас,
комбинирано - едновременно. В Пъртононинци учителствувах 11 години - от 1963 до 1974 година и затуй селото
смятам за свое, а учениците и сега за мои деца.
Училището е винаги било носител на просветата,
културата и обществената дейност в селото. Някога то
е било и летовище за деца от Димитровградска община.
В училището са организирани вечеринки, танцови заба
ви, събрания, курсове за младежи и дсвойки-бъдещи
майки, съвети на агронома за обработка на земята но
съвременен начин, срещи на младите от селата с кул
турно-забавни програми и пр. Дейността на Дружество
то на жените от Пъртопопинцн особено била забележи
телна. когато била организирана от Петрия Драгиева и
Горка Басова, за което дружеството получавало на
гради и признания от общината.
Селото е участвало във всеки вид събиране на ху
манитарни помощи, като например за пострадалите в
земетресенията в Скопие и Черна гора, за бойците във
Виетнам и т. н. Отзивчивостта в хуманитарните акции е
характерна и за всички остналан села в Забърдпето.
Пъртопопинцн може да се нарече село на учени хора,
притежаващи различни професии: лекари, инженери,
юристи, икономисти, агрономи, просветни работници учители, наставници, професори; медицински сестри,
художници, писатели, журналисти...
КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО НА
ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА КУЛТУРА

Православни
храмове в
нашите краища
• В южната част на страната през 1519 година само 19
села са имали православни свещеници • Най-стар храм
на територията, на която живеят числящи се към бъл
гарското национално малцинство хора, е построен през
1608 година • Минали 255 години до построяването на
нов храм • Нашето малцинство живее в две епархии •
Седалището на Босилеградското наместничество е в с.
Долна Любата и е съставено от пет парохии
През 1517 година на територията на днешната Вранска епархия били регистрирани само 45 села с правосла
вни свещеници. Две години по-късно броят им спрял на
числото 19! Намаляването на свещениците е резултат
на общата християнска несигурност и премахването на
православните водачи от страна на суровата турска олтомания.
Според данните, с които разполага Вранската епар
хия, най-стар православен храм на територията, където
живее българското национално малцинство, е построен
в с. Божица през 1608 година. Храмът е посветен на Св.
Николай.
През 1570 година бил регистриран манастирът Ягленце - близо до село Клисура. Той спадал към имуще
ството на някой турчин. По-късно изследванията пока
зали, че специалисти не са намерили никакви останки о г
манастира, тъй като старите хроникьори не са уточнили
за коя Клисура става дума. И тогава, както и днес,
съществували Клисура край Стрезимироци, Клисура
или Клисурица край Корбевац и пр.
Какво е било положението на нашите предци под
робството на турците, най-лесно ще узнаем, ако просле
дим построяването на православните храмове. От съз
даването на храма на Св. Николай в с. Божица през 1608
г. до построяването на втори храм в Краището е

<П>

Изгражданото ма Културния дом и солото
с започнало през 1У50 година, но пее още
този дял на сградата - залата - не е завършен.
Едната стая се ползва за магазин, а друмма
за събрания на местната общност.
Черквата в село Пъртононинци се нарича
”Св. Георги”, а изграждането й е започнало
през 1924 година. Главен майстор бил Нога
Джордже», а помощници Гета Йотов,Тодор
Йотов, Стамен Мадов, Найден Дончев, I_по
ра Радев н други - все пъртопопинчани . Постройката на черквата била завз»ршена през
1927 година, когато е изнършено и освеща
ването. Тогава председател на общината в
Смиловци бил Среза, който позволил па
своя заместник Еста Йотов от I И.ртопоиинци да вземе най-добрия и най-хубав кон от
селото, за да посрещне владиката от Ниш.
Трябвало да се срещнат на пътя при Стубел,
по дядо Гета зак з.снял и владиказа влязъл в
селото от другия край, където е училище то.
Ученици от Оснооното училище в Пъртополимци през 196» година
Тогава двамата с владиката се спуснали с
коне те през Бърдо до Стара чешма, където
месец юни. "Тсра” означили земя. Тогава пъртопонине кръстон'1»тмтдо Манастирска та воденица/.Там се били чапи носят литни с попа и домакина на фамилията Непас I,брали много хора от всичките села в 'Забз.рдието,
докольини. който приготовлява молитва за този ден
дошли и се наредили о т две те страни на пътя - от ( тара всяка година до кръста в местността Добрев дел. Всички
чешма до черквата. Когато владиката минавал, хората
обикалят полето, за да има плодородие, да не е
Х1гз.рляли цвете на пз.тя п конете газели по цветята като сушна годината, да не кълца град, да не бие гръм весна,
но вра от жито. Когато влезли през портата на черква за,
къреци и стоговс. Ходят и пеят: "Кръста носим, Бога
две девойки - Тодорка Йеиачкова и Г.вросима Минчева
молим, да се роди ръж, пшеница, царевица; от два класа
- подарили чудесни букети на владиката и попа. С лед
владиката влезли всички хора. Започнала церемонията. пшнче жито. от два грозда ведро вино, от два стръка куп
Нишкшгг владика и поп Спас дз.лго говорили, чезяли, какалашки..." Спират до три миросани дървета, итнърпеели. Тогава кмет на селото бил Велко Джорджин и тлат дупка със слърдел, сипва попът от мирото, запеча
той разпределял гостите, давал задължения па младите тват с чеи, направен с зеела, и продължават. Завършат
”да услужват па гостите молитва", а молитвата била 15 се вк ьщи спокойни, знаейки, че те са направили нужно
казана яхния совче месо. Започнало общонародно уве то, за да защитят синора от зли сили, пък другото е от
селение, което се помни и сега. След освещаването чер Господа, разправят хората.
На Св. Гмитър от фамилия Чучини "изнасят моли
квата била вписана в църковните регистри на Пишказа
епархия. Оттогава, според народната традиция, всяка тва” до кръста над техните селища. На празника Света
Троица
хората от Мити на махала наред, Джорджин и, па
година пъртопопинчани излизат на Гергьовден при чер
Йенчкови, па Стомни, "изнасят молитва" при кръста в
квата край реката, за черковна слава.
Селската слава на Пъртононинци е летни Свети Ни местността С тари поя ги. На Тудоровден семейството на
кола на 21 май. когато в селото по къщите идват гости Борис Джорджин "изнася молитва” при кръста до тях
от другите села. Близките гости, които идва т отдалече, ното селище. На Богородица пъртопопинчани излизат
пристигнат още вечерта преди празника, нощуват и на на кръст до Делчине пояте, югозападно от селото. Спо
следващия ден гостуват. Увеселенията по повод на сел ред традицията на Джурджовден всички си правятобре
ските слави днес много липсват на нашите хора. Не знам да вкъщи - младите ходят за цвете, кичат портите, иоязащо, но когото и да запитам, за това моите събеседници тиге, оборите, плетат венци за агнето и майката овца,
винаги казват: "Много хубаво беше,много весело беше, слагат яйце под ведрото, мълзат овцете и пропускат
сега нищо няма; щом тупне туианат. от косене и плас млаза през железен пръстен, карат овцете на попас да
тено на хоро тичаме, от жътва и вършитба на хоро дадат повече мляко на този свят ден, та много мляко да
тичаме; първосменците и стомните на чешмата за вода, има през цялата година, подсирват мляко, пекат обред
па хайде на хорото - за умора не сме знаели", казват ни хлебове. колят и пекат агнета и носят на черква,
където се провежда църковната служба, след което
всички.
Празник на полето и плодородието на селото е Свети започва общонародно увеселение.
Свещеномученик Терапонт (одание вознсссния) през
Цветанка Андреева
- Следва год.
трябвало да минат 255 години!
- "Св. Петка" в Ярешник, построен през 1918 год и
Преди да се запознаем с черквите п манастирите в
- "Св. пророк Илия" в Зли дол. построен през 1908
нашите краища, нека да разберем стуктурата на Сръб
ската православна цръква (СПЦ).
год.
Сръбската православна цръква (СПЦ) е съставена
2. Православна парохия Босилеградска, със седали
от36 епархии, понастоящем обслужвани от32 епископа. ще в Босилеград, обхваща самия град Босилеград и
Начело на църквата стои патриарх, който е пръв между селата: Милевци. Групнци. Извор. Белут, Ресен, Млекеднаквите. Църквата се управлява от Светия Синод.
оминци. Броеница. Буцалево. Паралово, Радичевци и
Епархите са разделени на наместничества, а те пък Райчиловци. Там се намират следните храмове;
на парохии.
- "Св. Троица" в с. Извор, построен през 1894 год.
- "Св. Богородица" в Босилеград, построен през 1895
год.
- "Св. Богородица" вс. Ресен. построен през 1940 год.
- "Св. пророк Илия" вс. Бресница.построен през 1863
год
- Св. Възнесение" в с. Райчиловщи, построен през
1897 год.
3. Православна парохия Лисинско-божичка, със се
далище в с. Горна Лисина. която обхваща селата; Горна
Лисина, Долна Лисина, Долна Ръжана, Горна Ръжана,
Топли дол и Божица. Там се намират следните храмове:
- Св. пророк Илия в с. Горна Лисина, построен през
1871 год.
- Св. Георги" в с. Топли дол, построен през 1864 год.
- Св. Петър п Павел" в с. Божица, построен през
1904 год.
- "Св. Николай" в с. Божица, построен през 1608 год.
Някои православни храмови в нашите краища не са
4. Православна парохия Долнолюбатска, със седали
регистрирани официално, като например
ще в с. Долна Любата, която обхваща селата: Долна
манастирчето в Букова падина (Долна Любата)
Любата, Горна Любата, Мусул, Плоча, Дукат, ЦърноТериториите, където живее българското национал- щица и Гложие. Там се намират следните храмове:
но малцинство, са обхванати в две епархии: Димитров
- "Св. Възнесение" в с. Долна Любата, построен през
град и Бабушница са в състава на Нишката, а Босиле 1897 год.
- Св. Арх. Михаил” в с. Горна Любата, построен през
град и Сурдулица - във Вранската епархия.
Седалището на Архиерейското наместничество за 1926 год.
Босилеградско е в с. Долна Любата и е разпределено в
- Св. Богородица" в с. Дукат, построен през 1940 год.
пет парохии:
- Св. пророк Илия" в с. Гложие, построен през 1944
год.
1. Православна парохия Бистърска, която е със се
далище в с. Бистър и обхваща селата: Бистър, Рибарци,
5. Православна парохия Клисурска със седалище в с.
Бранковци, Зли дол, Ярешник, Назърица, Дога ни щц Клисура, която обхваща селата: Клисура, КострошеРикачево, Долно Тлъмино, Горно Тлъмино, Жеравино! вци, Паля, Грознатовци, Стрезимировци, Драинци и
Голеш и Караманица. Там се намират следните храмове: Сухи дол. Там се намират слените храмове:
"
Троица” в с. Клисура,
- ”Св. ап. Филип” в Бистър, построен през 1926 год.
■ >?Св. Николай” в с. Кострошевцм
- ”Св. Параскева” в Рибарци, построен през 1896 год.
- ”Св. Богородица” в Паля.
- ”Св. Харалампий” в Бранковци, построен през 1879
год.
- ”Св. Богородица” в Д. Тлъмино, построен през 1912
Ванче Бойков
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В СУРДУЛИШКА "МАЧКАТИЦА"

Работа за всички
футболисти на ” Челик”

Иа'п/»!ш|^ЪС ЗОРАН ГЕРОВ, ТРЕНЬОР И КАПИТАН
НА БК ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД"

” СПОРТНАТА МИ
КАРИЕРА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ,
КОГАТО БЪДЕ ПОСТРОЕНА
СПОРТНАТА ЗАЛА”
■ к*асиР1Шешо на димитровградския отбор, за бъдещите Плано
ве и амбиции и ш> други икшуални баскетболни теми беседвахме с
треньора и капитана на този отбор Зоран Геров.
^Г-подии Геров, доволни ли сте от класирането
- Като треньор и капитан на този клуб спо
койно мога да кажа, че съм доволен от класира
нето. Ако имахме възможност да играем и в така
наречената ”зимна лига”, вероятно бихме имали
и сериозни мотиви за игра и в крайна сметка
щяхме да бъдем по-равностоен противник в бор
бата за първото място. Още преди началото на
първенството напомнях, че нашият отбор трябва
да използва този сезон, за да се "разиграе” максимално. Също така се стремихме да направим един
скелет на ноЪия тим, в който младите играчи ще
бъдат и основни носители на играта, като по този
начин, след изграждането на спортната зала в Ди
митровград, да имаме готов тим. който успешно
ще се състезава и във Втората сръбска дивизия.
Освен че спечелихме едно солидно място в
класирането, през този сезон напълно се афирмираха и такива млади играчи като Никола Иванов,
Александар Андреевич и Даворин Гюрджевски.
Иванов доказа, че в момента е един от най-талантливите млади баскетболисти в тази част на Сър
бия. През следващия сезон по всяка вероятност
ще имаме доста проблеми, понеже тези млади бас
кетболисти са студенти и няма постоянно да пре
бивават в Димитровград. Все пак се надявам, че
доколкото се запази сегашната здрава атмосфера
в куба Иванов, Андреевич и Гюрджевски и през
следващата година ще играят за нашия отбор.
* Какво е вашето менение по въпроса за спорт
ните качества на отборите, които се състезаваха в
Нишавско-пиротската дивизия и какво мислите за
качеството иа мачовете?
- Това е вече друг въпрос. Нашата обществе
ност знае, че ние не бяхме съгласни с една такава
подялба на дивизията. Макар че не се съгласихме
да играем в тази дивизия, бяхме принудени да сторим това от Баскетболния съюз на Сърбия. След
завършването на първенството се оказа, че
нашето становище е било съвсем правилно. Ние
още сега внушаваме на БСС, както и на органите
на този съюз в Ниш, че тази дивизия не трябва да
се дели, а трябва да се оформи единна дивизия за
Нишавски и Пиротски окръг, в която биха се
състезавали 8 или 10 клуба и в която първенецът
на дивизията би станал автоматично и нов член на
Сръбската дивизия.
* Има ли изгледи димитровградският отбор да
започне да се състезава в Сръбската дивизия и преди
завършването на изграждането на спортната зала в
Димитровград?
- Съществуват определени възможности, ако
например шампионът на Нишавско-пиротскага
дивизия БК "Пирот” получи разрешение да играе
в залата на Педагогическия институт в Пирот. »
този случай и ние бихме могли да използваме тази
зала за да играем мачовете си като домакини.
Естествено, тази възможност може да се реализира при условие, че през следващата година осъ
ществим добро клаисране, което ни води
^зо
ра сръбска дивизия. Също така е необходимо да
поененим реално дали въобще организационно и
кадрово сме "зрял” клуб, който е готов да играе в
тази дивизия. Но в настоящия момент това са с, мо
размисли и преценки, а дали те ще се осъществят
на практика, това ще покаже времето. „
* Представяте ли си още сега тима на Димитровград-Панонияшпед в следвящия сезон.
- Ние и досега се опирахме преди всичко на
собствените си сили. Носители на играта на нашия
Г ” следващия сезон ще бъдат предимно
мтаяите^играчи. Въпреки че в нашия състав има
ме много млади баскетболисти, ние мислим и за
подрастващото поколение. Известно е, че в рам
ки?е на основното училище в Димитровград работиелна малка баскетболна школа. Четири момче
та ку^исти на школата, тази година участваха иа
баскетболния "къмпинг” в град Пожаревац. Сред
тях е н младият Драган Димитров, когото тази
година прехвърлихме и в първия състав. С другитс момчста работим интензивно и се надяваме, чс

Ръководството на стоманолеярна "Мачкатица” в Сурдулица на
дело показва, че наистина се грижи за футболния си клуб "Челик”.
Преди известно време работа във фабриката получиха още осем
играча, така че сега всичките 25 футболисти на отбора работят в
"Мачкатица”
”Осем години бях безработен и жестът, който направи ръководствто ще се отрази върху качеството на играта ми, за да мога
достойно да представя предприятието”, казва Горан Величкович,
вратар на "Челик” и един от новоприетите на работа футболисти.

Зоран Геров

един ден и те ще станат ядро на играта на ди
митровградския отбор.
* Предвид това, че сте на 37-годишна възраст,
обмисляте ли идеята наскоро да се оттеглите от бас
кетбола?
- Въпросът е много тежък. Годините, както и
баскетболният ми стаж подсказват, че вероятно е
наближил моментът, когато ще се сбогувам от
баскетбола. Но обичта ми към този спорт, както
и чудесната атмосфера в клуба в настоящия мо
мент не ми позволяват сериозно да размислям за
това. Впрочем, имам сериозен мотив да дочакам
радостния миг, когато в Димитровград ще при
ключи изграждането на спортната зала. Мечтая в
нея да играя поне няколко баскетболни срещи естествено, доколкото това ми позволи здравос
ловното състояние и доколкото всичко останало
бъде наред. Общо взето, спортната ми кариера ще
завърши, когато бъде построена спортната зала в
Димитровград.
* За голяма част от почитателите на баскетбол
ната игра в нашата община Зоран Геров е най-до
брият димитровградски баскетболист за,всички вре
мена. Виждате ли в сегашния състав на ”Димитровград-Панонияшпед” някой млад играч, който в близ
ко бъдеще достойно ще ви замени в позицията на
плеймейкъра?
- Като имам предвид продължителността на
баскетболната ми кариера, както и нивото на със
тезанията, в които съм играл, аз вероятно спадам
към групата на ония димитровградски баскетбо
листи, за които с основание може да се твърди, че
са между най-добрите. Констатацията, че съм найдобрият димитровградски баскетболист за всички
времена, все пак е прекалена. В нашия град от
край време е имало добри баскетболисти. Да си
припомним: Маля, Перко, Васил и редица други.
Във всеки случай, аз съм един от баскетболис
тите, които са играли най-дълго време за димит
ровградския отбор и които са дали най-много на
този отбор.
Що се отнася до сегашния състав на Димитровград-Панонияшпед”,аз съм на менение, четози състав е твърде перспективен. В отбора особено се открояват Никола Иванов, който е един
от главните носители на играта, и Александар
Андреевич, който със своето баскетболно умение
е почти равностоен с него. Твърде много очаквам
и от Тони Алексов, който наскоро трябва да отбие
военната си служба и който постоянно пребивава
в Димитровград. Мисля, че тъкмо Алексов в пред
стоящите пет-шест години ще бъде един от стъл
бовете” на играта в нашия отбор.
От младите баскетболисти тук са: Денков, Ма
тов, Андреев ит. н. Един ден, някой от тях сигурно
ще бъде на моето баскетболно ниво, а някои от
тях вероятно ще станат дори и по-добри баскет
болисти от мен.
Бобан Димитров

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА КУПАТА НА
СЪРБИЯ В СЕНТА

Стефанова се класира за
финала в Суботица
На 30 и 31 август т. г. в Сента се сз,стояха
състезанията за купата на Сърбия по атлетика за
младши категории. Участваха и две атлетки от
АК "Железничар” от Димитровград - Ьамара
Стефанова и Йелена Николова.
В дисциплината хвърляне на копие 1амара
Стефанова зае шесто място с резултат 33,56 м.
Това бе достатъчно, за да се класира за финала
на Купата на Югославия, който ще се проведе но
13 и 14 септември в Суботица.
Йелена Николова, още пионерко, се съсзсзава на 200 м и стигна дванадесета с резултат 2«,3
сек. Слабият й резултат е последица от дългия
ггът - пътувала е цяла нощ и е пристигнала когато
състезанията вече са били започнали.
д. с.
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Величкович, който е сурдуличанец, казва, че в клуба им са
дошли футболисти и от други среди, и че всички те са получили
В. Б.
работа.

ФУТБОЛИСТИТЕ НА "МЛАДОСТ" ПРЕД НОВОТО ФУТ
БОЛНО ПЪРВЕНСТВО

С БОРБА ЗА ВСЯКА ТОЧКА ДО ПЪРВАТА ПОЗИЦИЯ
Есенният полусезон от новото футболно първенство на Междуобщинската футболна дивизия Враня ще започне на 14 септември. В
първия кръг босилеградският футболен отбор "Младост” е домакин на
"Раднички” от Враня - отбор, с който босилеградските футболисти и
миналата година откриха първенството.
С какви амбиции "Младост” посреща предстоящото футболно пър
венство? - питахме няколко футболисти на отбора.
Блажо Воипопич, капитан на отбора: ” През новото футболно пър
венство ще бъдем подсилени с двама-трима футболисти от по-старата
генерация, които с големия си опит ще подтикват младите и все още
неопитни футболисти, и затова очаквам да се класираме на първото
място. Разбира се, младите трябва много по-отговорно и по-дисциплинирано да се отнасят спрямо задълженията си към футболната игра.
Ако се осигурят материални средства за основните разходи и ако съди
ите съдят в духа на футболните правила, оптимизмът ни за първата
позиция е реален.
Йордан Глигороп: "Всяко друго място освен първото за нас ще бъде
неуспех. По-силни сме по отношение на миналото първенство, започна
хме тренировките навреме и по-отговорно се отнасяме към футболните
си задължения. Разбира се, очакваме и съдиите да не ни пречат с прис
трастно съдене”.
Любомир Дииов: " Все още не познавам добре всичките отбори в
нашата дивизия, обаче въз основа на миналогодишния ни опит пре
ценявам, че имаме реални шансове да се "изкачим” на самия връх. За да
осъществим тази цел, е необходимо да се борим за всяка точка - не само
на нашия терен, но и когато гостуваме”.
Мирослав Захариев: "Нека бъде така, както казаха моите съиграчи,
те са по-опитни футболисти. По време на миналото футболно първен
ство от време на време бях и в състава на първата едннадесеторка, но
сега се надявам, че ще бъда в нея постоянно. Очаквам преди всичко
добра игра и коректно поведение на всички отбори и съдии. И първо
място. Мисля, че първите три точки ще спечелим мача срещу "Раднички”в неделя.

м. я.

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

Още една загуба на ” Балкански”.
”ПУКОВАЦ” -”БАЛКАНСКИ” 6:1 (2:0)
Пукован, 6 септември т. г. Игрището на Пуковаи , зрители
около 600. Съдил - Живкович от Нит, 8. Голмайстори: Видойкович в
15 мин; Османович в 20 и НО. Д. Милошевичв 54, В. Милошевич в 57 за
“Пуковаи" и Е. Иванов от дузйа в 61 минута за “Балкански” Жълти
картони: Найденов и Дончев от “Балкански .
ФК ”Пуковац”: Петрович -, Стоилкович 6.5 (Спаснч 6), Н. Стефанович 7, Йованович 7 (Д. Милошевич 6.5), Пешич 7, Османович 7,
Илич 6 (Л. Стефановци 6), Ристич 7.
ФК ” Балкански”: Найденов 5 (Тунич 6), С. Стоянов 6, М. Стоянов
6, Димитров 6, Крумов 6.5 (Дончев 6), Е. Иванов 7, П. Георгиев 6
(Анджелкович 6), Д. Костов 6.
Играч на мача: Петрович.
В "Балкански" нищо ново: още едно гостуване и още едно
поражение. И пак "шестица". В рамките на IV кръг на първенството
димитровградските футболисти гостуваха в Пуковац и загубиха както
и миналата събота. Тежките поражения стават редовни и ръковод
ството би трябвало да се замисли върху съдбата на футболния клуб.
Вече е известно, че отборът е "отслабнал ’ доста и затова трябва да се
търсят начини той да се подсили, понеже става дума за силна дивизия.
Ипй-голям проблем е вратарят. Сегашните двама, Найденов и Гуннч.са
далеч от изискванията в тази дивизия. В Пуковац от шестте гола поне
пет са "техни”.
„
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В петия кръг на 10 септември Балкански ще се срещне с отбора
на "Дубочица” от Лесковац, а в събота гостува в Алексинац на отбора
иа "Напредък".

НА ТУРНИРА В ПИРОТ

"Петлетата” на
” Балкански”
най-добри
В рамките на акцията "Търсим
1000 млади талантливи футболис
ти”, която сс провежда иа терито
рията на СРЮ, в Пирот сс проведе
турнир за младите футболисти, на
речени "петлета”, родени през
1986 г. В Пирот играха "петлета-

та" иа "Раднички" и "Прогрес" от
Пирот, на "Свърлиг" и на "Бал
кански”. В първия кръг димнтропградчанн победиха "Прогрес" до
ри с 10:0, а след равноправна игра,
2:2, отборът на "Свърлиг" победи
чрез дузпи "Раднички". В борбата
за трето място "Раднички" се на
ложи срещу "Прогрес" с 3:2,а във
победи
"Балкански"
г*
финала
' Свърлиг” с 2:0.
На 28 и 29 т. м. "Балкански" ще
играе в Ниш с още трима побе
дители от други турнири.

I

* СаТиРа * забава
Едип рибар разказва на друг:
"Влизам аз в спалнята, а до жена
ми лежи непознат мгьж. Това не
ми хареса. Отивам в кухнята и
лошите ми предчувствия се
оправдаха - всичката ми водка
изпита и всичката сушена риба
изядена."
о
©
©
Прочетох статията на един
критик пъп вестника. В нея се
казваше, че спектакълът е прек
расен. Отидох да го видя, а се
оказа пълна глупост!
- Та ти не знаеш ли, че ще
играят пиесата, а не статията?

МОЛЯ, БЕЗ
ДОКАЧЕНИЕ
Срещат се лидери на две политически партии в Димитров
град. Един от тях е бивш дълго
годишен член на СПО, който е
преминал неотдавна в СРС.
Другият е един от лидерите на
ЮЛ в Димитровград. Радикалът
сс здрависва с лютия си поли
тически противник и му казва:
”Не бива да лепите вашите пред
изборни плакати върху наши
те”.
”Не ми е ясно защо се сър
диш, та нали ги лепим само
върху Шешел!?”

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

НЕВЛЯНСКЕ СУВЕ СЛИВЕ
Беше това доста давно.
Дойде у Цариброд оздоле из
унутрашнюст Србийе неЪикъв трговац да откупуйе суве
сливе. Стигне он у Цариброд,
ама ко за бельу набаса прво на
некойега царибродског майтапчию и пита га има ли некой тува у градът да има суве
сливе за откуп, плача одма...
Майтапчията му каже дека Сокол Соколов-Невлянсйи има много суве сливе и 1?и
дава много йефтино. Трговацат се развесели, че заврши
работу за кою йе дошъл, и
тия дън черпавал све по крч-

муту. Надвечер дойде он при
деда Сокола и...
- Деда Соколе, рекоше ми
ви имате суве ипьиве, ]а их
откушьу]ем, па да их погледам, ]а бих купио вейу количину.
- Е, имам, имам, убаво су
ти казали, ама данъска имам
нечо работу, оне су у село па
ютре че отидемо да погледнеш. Обади деда Сокол дека
трговацат че буде йош йедън
дън у Цариброд, и майтапчийе царибродейи си све висели
у крчмуту, а трговацат само
черпавал.

Отиду ютре дън деда Со
кол НевлянсЬи и трговацат у
Невлю, деда Сокол га одведе
у сливникат и почн>е му показуйе дрвчетията:
- Те съга избери кою
очеш, те тая йе сува, е оная
доле йе сува, е и тая йе сува,
оная само што нейе падла можеш и ню, оная до шипъкат и
она йе сува...
Видел трговацат ”колко
йе саата” дека су га насамарили, понасмеял се и ако му
нейе било да смеян>е.
М. Андреевич
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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ВЪРША
Кико дете млого обичао кига дойде върши. Йедви ниш
децата чекаомо да се насади вра, да се качимо на лссстс и
по-старите да покарайу кривете. У наше село по онова време
се вършеше с говеда.
Неиу да ви риспраам кикьв празник това беиш: сви у ижуту
се стпгли, свак търчи, свак доноси и сви се молс на Нога да нсма
дъж. Почекамо да се понанече житото, па цех дън не се
апануйс. И иай-млого на дън да искарамо два враа. А трли
смо и по целу паделю...
Най-млого съм запомнил кига се прибираше житото уз
стожерат. Тъгай деда ми не даваше зърно да се затрийс: "Ако
смо га у жетву събирали клас по клас, са ли у вършу че га
расвърлюйсмо по гувнопю?!"
Сети се за вършуту, оти онядън срспю бая. Иосу и га пита:
- Е, бая Йосс, овъре ли?
- Не з/шм ко да ти кажем, Манна!
- Кико не зшгйеш, па въре ли, или не си?
- Изгледа Манчо, и върал съм, и у същото време ссял...
- Айдс ш: се майтапи! Първо се бърше, после угари, па оре,
па тъгай ссйс... Ад не мислиш щом съм слсзъл у град, заооварил
съм койс по койе иде...
- Тека иде по ред. Ама от кико почемо да вършемо с
комбайна редът се пообърка...
- Айдс-дс...
- Истина йе! Еве баш ючера мину из польсто, и има кво
да видим: зазслснсло се онова ми ти жито, да ти йе мило да
гледаш...
- ?!
- А може и да викаш, тш и да заровеш...
- ?!!
- Чудиш сс, а ? Нсма за кво: тся наше коглбайнс игр излазе
на польсто тека су дотраял.с, та половин житото растърве,
а половин го сшгую у джаковсте. Кига въро, това не съм знал,
ама нали удари дъж и са стършицата сс озеленила кока смо
орали и ссял и...
- Па това значи дека туя годин жито йс родило двойно
повече?
- Може и двойно, па може и тройно, зависи каква йс била
комбайната!
- Чскай, па нали има общинскьи одбор за жетву?
- Имаше.
- И?
- И нищо: важно йс да реколтата йс успешно прибрана!
- Нейе прибрана, а растурена...
- Може и тека да се каже...
Тува и двоицата захюпшмо. Не знам кво си йс помислил
Йоса, ама я нещо не ми дава мир, гиг рско:
- Бре Йосс, защо вийе тия ''опит' не патентиратс?
- Кико да га патентиралю?
- Тека лъсно: патент "Върша и ссянье зайедно!" Или може
кико: "Върша и ссяньс, без ораш>е!" За тия патент може да сс
шише добра пара.
- Ти да не ме з...? - гледа ме дрезгаво Йоса.
- Ма йок! Зешисли кве парс че сс спсстс от угар, па ссяньс,
па влачсньс. И тис сс не знайс кво чс шиене, а ти кажеш
озеленило се - милина!
- Слушай Манчо, мене ме йеде мука ка гледам стърнищата
озеленена, а ти си праши маштшлъци...
Видим Йоса позслснсл отяди, нс знам накудс че избийе, па
рско да га разонодим.
- Ти знайсш ли, Йосе, ка вършссмо с говеда, па кига събсрсмо
житото ус стожерат, а ако от нас, децата, нскойс случайно
сс залети и растури капут, знаеш ли кво праеше деда ми?
- Нс* знам, ама сс доссчам...
- Овържс га с остънат, та му бриди дупето целу ноч!
- Е, лъсно йс било у онова време, знаяло сс йс кога треби
да овържеш. А я ми кажи съга кога да овържемо: тая ли със
дотраялетс комбайна, ония ли що им дозволяваю да вършу с
тсквея комбайна, или нас що им давамо да ни батисую
мукуту, а ?
- Свита по ред! - одеско я.
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