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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ и
ГОДИНА XXXVIII ‘БРОЙ 1654* 18 СЕПТЕМВРИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР пI

ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИ АВТОМАГИСТРАЛАТА ФЕКЕТИЧ - СУБОТИЦА

ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ 

Е ОСНОВА НА ВСЯКА ПРОГРЕСИВНА ПОЛИТИКАИЗБОРИ ’97
православния кален
дар 21 септември е 
известен като Рожде

ство на Пресвета Богоро
дица, а в нашите краища - 
като Малка Богородица. В 

календар 
на Сърбия тази дата ще 
бъде отбелязана като да
та на третите парламен
тарни и президентски из
бори в Сърбия. 7 208 555 
граждани на нашата репу
блика, вписани в избира
телните списъци, на тази 
дата имат правото да гла
суват за 250 депутати в 
парламента и за прези
дент на републиката. 250- 
те свои представители в 
парламента и новия през
идент те ще избират в 29 
избирателни колегии, на 
9827 избирателни места, 
от 2547 кандидат-депу
тати, включени в 348 изби
рателни листи на 91 поли
тически партии, коалиции 
и групи граждани и между 
17-те кандидат-президен
ти, чиято кандидатура е 
издигната от 17 политиче
ски партии, коалиции и 
групи граждани.

Дните след изборите, 
когато календарното лято 
отстъпва място на капе- 
дарната есен, за някои от 
мнозината кандидати за 
депутати и президент и за 
техните привърженици ще 
си останат слънчеви като 
през лятото, докато за 
другите ще бъдат дни на 
навъсена, влажна, хладна 
и неприятна есен. Богата
та тазгодишна реколта за 
някои ще е и политически 
богата, а за други - повече 
или по-малко - политичес
ки бедна.

Но "кой кавкото е сял - 
това и ще пожъне“, хубаво 
е казал народът. А той, 
народът, когато трябва да 
се превърне в електорат, 
много добре знае и разби
ра това. Не само от всичко 
онова, което имаше въз
можност да види и чуе по 
телевизията и радиото и 
да прочете в пресата по 
време на продължителна
та богата и широка пре
дизборна кампания, а по
вече като се ръководи от 
своя непогрешим усет и 
зряло и отговорно мисле
не и преценка, ще даде 
своето доверие на онези, 
които през последните 
бурни, тежки и съдбовни 
години най-много допри
несоха за неговото оцел
яване, за преодоляването 
на кризата и за полагане
то на основите на стабил
но и проспериращо бъде-

■•ико Димитро»

в • Необходимо ни е единство, за да може и занапред да бъде успешен процесът на съживяването ни • Добрата воля и 
сътрудничеството между народите и хората във Войводина и Югославия ще победят всички големи и малки омрази, които 
препречват развойния път на нашата страна • Народът в Република Сръбска трябва да избере ръководство, което ще се 
грижи за народните интереси

политическия
Президентът на Съюзна република Н 

Югославия Слободан Милошевич на 14 сеп- |•! 
тември тържествено откри въвеждането в Р 
експлоатация на новата автомагистрала Фе- 
кетич - Суботица с дължина 55 км. По този 
повод се състоя голямо тържество, на което 
присъстваха няколко десетки хиляди граж
дани от цяла Сърбия. В речта си пред на
събралия се народ президентът Милошевич 
изтъкна:

- Драги граждани, изпитвам голямо удо
волствие от факта, че ние днес заедно с вас 
откриваме тази модерна автомагистрала. 
Това е път с голямо значение за нашата 
страна, а също така и за Европа. Позволете 
ми още в началото да изкажа голямата ни 
благодарност към строителите на автома
гистралата. Дъждът, който вали днес, ясно 
ни напомня, че напук на дъждовното време 
стоителите успяха да изградят пътя два ме-

Впрочем, примерът на Сърбия най-до- 
? бре показва колко много ни беше необхо- 

' ; димо единството, когато започвахме успеш
ното съживяване. И правителството на на
родното единство не можеше да стартира, а 

' ; камо ли да работи успешно, ако в Сърбия не 
беше изградено единство в политическия 
смисъл. Аз съм уверен, че гражданите на 
Югославия, гражданите на Република Сръб
ска, целият сръбски народ и всички граж
дани на нашата страна ще имат предвид 
голямото значение на единството за успеха
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1Ш на процесите, които започнаха и тук, и там, 
1 Ща и за нашите национални интереси и интер- 
рОЙИ есите на всички граждани на СР Югославия.
[; / г 1 Накрая искам да ви кажа, че изпитвам 
||1|||||| огромно задоволство, а мисля, че и всички 
Щ§1|| ние заедно се чувстваме така от факта, че 

новата автомагистрала започва живота си 
'/ЩВш именно тук, в северната част на страната, 

сеца преди срока. • г „ ... във Войводина. която по символичен начин
През протеклите години ние оставихме п!ШШмИШМмШШииД1И1ММНнИий1И^ представлява модел за съвместен живот и 

зад себе си огромни трудности. Всяка от тях Председателят Милошевич говори на развитие на хора от различни национал- 
ще остане записана в историята, както ще тържеството във Фекетич ности, различни вероизповедания, различни
остане записан и фактът, че ние имахме сили . обичаи различни интереси... Те оба
да ги преодолеем Днес можем да кажем, че есите на международната общност, интер- един общ интерес - да се развиват и живеят 
стопанското съживяване на нашата страна е в есите на народа в Република Сръбска и ин- в мир. а именно това е най-същественото и 
п-клен пазмах Имаме най-висок ръст на тересите на Съюзна република Югославия, най-важното. Аз съм сигурен, че цяла 
ппомшиленото и селскостопанското произ- Именно затова последователната реализа- Югославия ще живее по този начин и че 

няй голямо увеличение на ин- Ция на споразумението е в най-голям ин- войводинският модел ще се прилага и раз- 
^гштиите особено в областта на инфрас- терес за Югославия и Република Сръбска, нива много добре в мултиетническа, мул- 
то^Урата телекомуникациите, енергети- както и за нашия народ като цяло. И затова тикултурна и многонационална Югославия,
Г^и другиобласти. В някои от тези области да се основава само на политиката
направихме огромни крачки^напред. в РеПублика Сръбска, за да осигурим Зоналното равноправие.

По-нататъпщотонисъживяванещ послсдователно провеждане на мирното Позволете ми накрая да изкажа увере-
ускори още повече, когато у[хюшПОкраЯ споразумение. А най-важната задача в Ре- ностга си, че добрата воля и сътрудничест- 
отношениятасисмеждународн Ш)“ ; п бР„и*а Сръбска в момента е да се въз- вото между народите и хората във Войво-
И фшинсовите и полита щеките отяоиге ството в ръководството И да се д„На и Югославия ще победят всички големи
ния. Затова е много важно.какщесе.разви борбата за власт. Народът в Ре- и малки омрази, които препречват развои-
ват събитията и как ще се "Р° „^лика Сръбска трябва да избере ръковод- ния път на нашата страна и че за нашата
грамата в Босна и Херцеговина и по конк ^ кост<', щс бъдс с„лотено и ще се грижи Югославия тази хубава автомагистрала ще

ег игйак ви. аг-гзгггггггг: й- -
ГиГ""ГвпадРеСнТеГжду иГер- ходима заради интересите на нашия народ.

В

че имат

в която всяка прогресивна политика може
на на-

НА 19 СЕПТЕМВРИ

Представители на 
Завода за учебници 

ще посетят 
” Братство”

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Стратегия за дългосрочно развитие 
на селското стопанство и селото

мания Във връзка с взаимните инициативи да 
се осъществи сътрудничество между изда
телство "Братство и Завода за издаване на 
учебници от Белград в областта на книго- 
издателската дейност, на 19 септември (пе- 
тък) в "Братство” ще пребивава директо
рът на Завода д-р Добросав Бйелетич със 
сътрудниците си. С ръководството на Изда
телството, представители на училищата от 
Димитровград и Босилеград и определен 
брой литературни и научни дейци от бъл
гарското национално малцинство той ще 
води разговор за установяване на взаимно 
сътрудничество и помощ в издаване на уче
бници, учебни помагала и в книгоиздател- 
ската дейност изобщо за потребностите на 
нашето малцинство. *

Очаква се по тези въпроси да бъде под
писан и конкретен протокол.

На състоялото се на 13=-птември засе- На определят
дание правителството на Рслубл *Р (V лжеНията произтичащи от Закона за
прие Страте™"^ство^селото"*ранителната собственическата трансформация. В нърва- 
селското стопанство, селото, хр наредба е определен методът, с помощта
промишленост, горското и водното който ще се преценява стойността на ка
сово. Тази стратегия се основава на пазар на който ще^епрец пр0„зволно и
ните принципи и съдържа мерки и'» некомпетентно изпълняване на тази важна
увеличаване на "Р0™0^™0™’'Хване и задача, правителството възложи на Минис- 
„роизодствената структура „„*"“**“ на терството за икономическа и собственичес- 
развитие на селото, износна ориентация „„трансформация да изработи ръководство
селското стопанство, масово изгражд ппилягпне на утвърдения метод за пре-
системи за водоснабдяване и напоя№«, - Р ^ стойността на капитала. В другата
пазване на горите и развитие на мощно ф « се определят условията, които тряб-
нално производство за износ. вада изпълнява оня, който иска да получи

Правителството на Сърбия оц н , оф ци„л„0 пълномощие за преценяване
предложенитестратегачеСкв^развойнинасо^ с^ОСТГа накапитала(предприятие.част-

Сърбия като щ1ло ' на фирма или друго юридическо лице).

на-

щв.



ИЗ РЕЧТА НА МИРКО МАРЯНОВИЧ ПРЕД СТОПАНСКИ
ТЕ ДЕЙЦИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ В НИШЮГОСЛАВСКО-ХРВАТСКИ ОТНОШЕНИЯ

МИЛУТИНОВИЧ И ГРАНИЧ 

ПОДПИСАХА ШЕСТ 

МЕЖДУДЪРЖАВНИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ

МОЖЕМ ДА СЕ 

ГОРДЕЕМ С 

ПОСТИГНАТИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ
• ” Гъвкава граница” за безпрепятствено преминаване на хора от двете страни • Идентични 
становища във връзка е реализацията на Дсйтъиското споразумение и изборите в БиХ • Наскоро ще 
бъдат подписани нови договори

Югославският министър на външните ра
боти Милан Милутинович и подпредседателят 
на правителството и министър на външните 
работи на Република Хърватска д-р Матс Гра
ним подписаха в понеделник в Белград шест 
междудържавни споразумения за сътрудниче
ство в различни области, които имат значение 
за ио-натататъшио развитие па югославско- 
хърватските отношения.

Двамата министри подписаха споразумение 
в областта на социалното осигуряване, договор 
за правна помощ, споразумение за пограничния 
транспорт, споразумение за граничните прехо
ди, за пътния транспорт и за пограничния желе
зопътен транспорт.

"Година след подписването на споразуме
нието за нормализиране на отношенията с Хър
ватска. ние имаме вече сключени общо осем 
споразумения и по този начин, особено с

Ръководителите на най-големите стопански предприятия от тази 
републиката оказаха безрезервна подкрепа на меркиге, 

предприема републиканското правителствочаст на 
коитопо-лссио. Милутинович изтъкна, че е разгова

рял с министър Граиич и за цялостните 
славско-хърватски отношения и каза, че те се 
развиват по възходяща линия, "независимо от 
всички проблеми, които имахме”.

По време на тези разговори двете страни 
показаха, че имат близки или идентични ста
новища по повод провеждането на Дейтънско- 
то мирно споразумение и за мира в тези рай 
"Поздравихме локалните избори в Босна и 
Херцеговина и оценихме тяхното провеждане 
като значителна крачка напред към постигане
то на мир но тези земи”.

Характеризирайки подписаните споразуме
ния като важна стъпка към нормализацията на 
отношенията между двете държави, министър 
Мате Граиич заяви, че същевременно това е и 
принос за успешното завършване на реките- 
грацията на Източна Славоиия, Бараня, Запа-

юго- Прсдссдателят на иравител- 
Реиублика Сърбияството на

Мирко Марянович тези дни 
сети Електронната промишле
ност в Ниш, където присъства

по

па подписването на договор за 
сътрудничество между ЕИ и 
явното предприятие за ПТТ- 
сз.общения и води разговор със 
стопанските дейци от Югоизто
чна Сърбия. В този разговор ръ
ководителите на най-големите 
стопански предприятия от три 
окръга в тази част на републи
ката осведомиха републикан
ския премиер какви мерки са 
предприели за съживяването на 
производството и износа. Оказ
вайки безрезервна подкрепа 
мерките на правителството, те 
особено похвалиха усилията на 
кабинета на Марянович за съз
даване на условия за собстве
нически промени и цялостни ре
форми и отпускането на конк
ретна финасова помощ за реали
зацията на износните сделки.

Обръщайки се към стопан
ските дейци от Югоизточна Сър
бия, премиерът Мирко Маряно
вич между другото заяви:

- Искам да ви подсетя, че пра
вителството на народното един
ство встъпи в длъжност през 
1994 година, в момента, когато 
бяхме в най-тежката ситуация в 
по-новата история на Сърбия. 
Тогава нашите дежурни крити
ци ни предвиждаха крах в кра
тък период, но ние смело се хва
нахме на борба с непреодолими
те наглед проблеми, защото бях
ме уверени, че нашата политика 
непременно ще донесе резулта
ти. След три години и половина 
ние можем да се гордеем с пос
тигнатите резултати. Потуших
ме хиперинфлацията и осигури
хме дълготрайна стопанска ста
билност. Осъществихме най-ви
соки размери на увеличение на 
промишленото и селскостопан
ското производство, а също така 
и в останалите дейности. Жиз
неният стандарт на населението, 
заплатите и останалите лични 
принадлежности са увеличени 
реално. Затваряме цикъла на 
стопанските реформи, така че 
четиригодишния си мандат за-

они.

на
Мирко Марянович

вършваме в стопанска и соци
ална обстановка, която обещава 
още по-ускорен ръст и проспе
ритет.

Най-важната ни задача беше
да създадем условия, в които 
производителите ще могат да 
планират дейността си за по- 
дълго врме и да не си служат с 
далавери, за да преживеят. Съ
що така беше важно да защитим 
от обезценяване заработките и 
жизнения стандарт на граждан
ите с помощта на стабилни цени. 
Нито един момент не сме довеж
дали под въпрос определението 
си за пазарно стопанство и с ре
форматорските си начинания 
усъвършенствахме стопанската 
ни система.

През изтеклите три години 
общественият продукт нарасна с 
над 15 процента, износът беше 
увеличен с 20 процента, а най- 
бързо се увеличаваше износът 
ни на западноевропейските паз
ари. В периода януари - август 
1997 година нашият износ е уве
личен с 22.3 % в сравнение със 
същия период на миналата го
дина. За насърчаване на износа 
отпуснахме кредити на 164 пред
приятия на обща стойност 276 
милиона марки. Тези кредити са 
отпуснати, за да могат да се ре
ализират износни сделки от 1,2 
милиарда марки. Анализите по
казват, че в реализацията на кре
дитираните износни сделки са 
ангажирани около 200 000 рабо
тници, като при това 30 000 ра
ботници са върнати от принуди
телните почивки. За изгражда
нето, ремонта и поддържането 
на магистрални, регионални и 
локални пътища са отделени 730 
милиона динара, за изграждане
то на автомагистрали - 1,1 ми
лиарда динара. В момента се из
граждат общо 150 км автомагис
трали, от които 67 км вече са 
завършени.

Съзнателни за факта, че сел
ското стопанство е един от на
шите най-големи развойни и из
носни потенциали, ние постави
хме този отрасъл в центъра на 
вниманието ни. С помощта на 
голям брой мерки успяхме да 
осигурим ръст на селскостопан
ското производство средно с 3,3 
процента годишно. Това е отли
чен резултат, още повече, ако се 
имат предвид трудните условия, 
при които го осъществихме.

КЪМ ПЪЛНА НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ:
М. Милутинович и М.Гранич подписват споразуменията

днешните споразумения, сме въвели един пакет 
от документи, които ще имат голямо значение 
за разрешаването на жизнените проблеми на 
гражданите от двете страни” - заяви пред жур
налистите министър Милутинович. Той особе
но подчерта значението на споразумението за 
малограничния оборот, което ще спомогне да 
имаме "гъвкава граница” за безпрепятстве
ното преминаване на всички граждани от двете 
държави, особено в Сремско-Баранската об
ласт. По този начин ще бъдат облекчени връз
ките между населението на СБО и погранич
ните територии на СРЮ. Според думите на Ми
лутинович, това всъщност няма да бъде своео
бразна замяна на пълното премахване на виз
ите или за двойно гражданство. ”В най-скоро 
време СРЮ ще се постарае да реши и то, над
явам се, твърде бързо въпроса с двойното граж
данство на сърбите и черногорците от бившите 
югославски републики. Бих искал да подчертая 
и значението на подписонето днес споразуме
ние, което се отнася за социалното осигурява
не. То е едно значително постижение за реша
ването на жизнените проблеми на нашите 
граждани, както и споразумението за правна 
помощ, с което на практика сс уеднаквяват 
правните системи на двете страни в областта на 
гражданското право” - каза Милутинович.

Шефът на югославската дипломация опре
дели посочените споразумения като постиже
ния, които ще създадат възможност за по-ин
тензивното преминаване на хора през грани
цата на двете страни. "Надявам се, че в пред
стоящия период, вероятно до края на тази годи
на, ще имаме възможност да подпишем още 
редица други споразумения - преди всичко в 
областта на стопанството и на финансовите 
процеси. Това ще бъде пакет от споразумения, 
които би трябвало да подпомогнат по-ната
тъшното сътрудничество между двете страни”
- заяви Милутинович, като при това оцени, че с 
настоящите разговори между двете страни е 
започнало едно твърде задълбочено сътрудни
чество, че са положени доста усилия за овлад
яването на самата технология на споразумява
нето, така че в бъдеще това ще се извършва

ден Срем, Хърватското Подунавие в държав
ната система на Република Хърватска.

"Този процес протича твърде успешно и ние 
вярваме, че мисията на УНТАЕС ще бъде едно 
от най-успешните начинания на ООН и ще за
върши на 15 януари следващата година. Хър
ватска възприе наблюдателската мисия на 
ОССЕ и ние вярваме, че тя ще бъде още една 
допълнителна гаранция за човешките, малцин
ствените и етническите права на всички граж
дани на Хърватското Подунавие” - каза Гра- 
нич.

Хърватският външен министър оцени под
писването на споразуменията като значителен 
напредък и крачка към европейски мир и ста
билност в тази област. Във връзка с някои кон
кретни мерки, които бяха договорени, в най- 
скоро време на ниво министерства на вътреш
ните работи ще бъдат проведени разговори за 
сключване на споразумението за борба против 
наркотиците, против международния терори
зъм, както и споразумение за връщане на бе
жанците, а в резултат на всичко това би тря
бвало да се стигне до премахване на визите и 
уточняване на междудържавната граница.

В рамките на споразумението за нормали
зация на отношенията е договорено още на 16 
септември да бъдат проведени по-нататъшни 
преговори във връзка с чл. 7, който се отнася 
до завръщането на бежанците. Скоро ще бъдат 
проведени и преговори за икономическо, тър
говско сътрудничество, заяви Граиич, като из
тъкна, че в началото на следващия месец в За
греб ще се състои съвещание на ниво помощ
ник-министри от двете страни. Ще бъдат про
ведени интензивни преговори във връзка с въз
душния транспорт. Воден е разговор и за ре
шаването на проблемите около изчезналите 
лица, за защитата на малцинствата, транспорта 
по Дунав, проблемите на сукцесията и необ
ходимостта от ускоряване на този процес.

След подписването на междудържавните 
споразумения, двамата външни министри бяха 
приети от президента на СР Югославия Слобо- 
дан Милошевич.

През второто тримесечие 
на тази година започнахме да 
ускоряваме процеса на собст
веническата трансформация, а 
освен това значително подо
брихме правната регулатнва, 
която е необходима за успеш
ното функциониране на пазар
ното стопанство. Трансформа
цията на една част от явното 
предприятие ПТТ ” Сърбия” 
от една страна показа, че в 
чужбина обективно съществу
ва голям интерес за влагане на 
капитали в нашето стопанство 
и че развитите страни имат до
верие в нашата правна, стопап- 
ска и политическа система. От 
друга страна, с помощта на 
осъществените с тази трансак- 
ция средства съживихме дома
шното производство и износа.
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БОСИЛЕГРАД: ТРИБУНА НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА ЮЛ И НА СПС

Б О СИЛЕГРАДСКИЯТ КРАЙ Е В ЛЕВИЯ БЛОК”
СоциапиСТ1,ч«ката^артия1в°Бос.1лег|^ад,беиГе1ипазенаСК,ГГе ОТб°РИ "" К,ГОСЛаВСКаТа левица и на
Лнлич 33 президент на Сърбия изразена
на СПС-ЮЛ-Нова

т;Ш |ЩЙЗБОРИ '97
СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СРЪБСКАТА 
РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Радикалите не участват във 

” войната с плакатите”силна подкрепа на кандидатурата на Зоран
демокрацня-Слободан^^^шс^и^^в^б^т^мнзбира^слн^к^легия16111^от листата

ковач, с-ъюзен минис^рТпоТъншн?“рГБоХТчлен
пеп^Гв^веТ ЮЛ' БОЖИДар 3«Рав«™ич, съюзен 
депутат в Съвета на гражданите и член на Дирек-
цията на ЮЛ, Сърджан Смилкович, директор на 
службата за маркетинг в ПТТ на Сърби/и замест
ник-председател на Дирекцията на ЮЛ, Драган Нн- 
сич, директор на ТЕЛЕКОМ във Враня и други се 
представиха кандидатите за републикански депутати 
от 26-та избирателна колегия из редовете на ЮЛ'
Весна Стоянович, секретар на ОС в Буяновац и Сла- 
волюо Вуиовнч, директор на фабриката за батерии 
Гнилане. както и прим. д-р Крум Накев, директор 
Здравния дом в Босилеград (на общата 
кандидат из редовете на СПС).

След уводното изложение на д-р Любен Алексан
дров, председател на ОО на ЮЛ в Босилеград, 
ният министър на външната търговия Борислав Бук
овия заяви, че съюзното правителство държи под 
контрол инфлацията, цените и курса на динара и че 
са създадени материална основа и амбиент по-реши- 
телно да започне прилагането на реформите 
панския и обществен живот в страната. "За да се 
върви напред, са нужни способни хора и затова лис
тата на левия блок е съставена именно от млади, 
способни, последователни и честни хора. Само с та
кива хора и с политиката, която води президентът 
Слободан Милошевич бихме могли достойно да 
решнем XXI век”, подчерта Вукович.

Според Божидар Здравкович, въпросът кой ще 
победи в Босилеградска община е излишен. ”В тази 
среда никой не трябва да се съмнява в резултатите на 
левия блок, понеже тя винаги е била на страната на 
левицата, на прогреса. Убеден съм, че времето, което

Общинският отбор на Сръбската радикална партия (СРС) осве
домява гражданите на Димитровград, че СРС не участва, нито пък е 
участвала някога ”във войната с плакатите”, която се води между СПС 
и СПО. Ние не сме късали, нито пък сме лепили свои плакати върху 
плакатите на нито една партия. Считаме, че това е ненужно изостряне 
на напрежението и че основателно възмущава всички граждани на 
Димитровград.

По наша инициатива е подписано споразумение за разлепване на 
плакати между четирите участващи на изборите на територията на 
общината партии. Договорено е ОС да определи местата, където ще се 
лепят като всяка партия има една четвърт от тези места за лепене на 
свои предизборни афиши. Това е цивилизовано решение и само така 
можем да издигнем нивото на политическата култура в града и да 
предотвратим загрозяването му.

СРС е горда от факта, че от около 120 членове на нашата партия в 
Димитровград, 40% са от красивия пол. Това безспорно е показател, че 
ние не сме насилствена партия, а партия, застъпваща се за толерантност, 
мир и по-добър живот на всички граждани от Сърбия.

Около 90% от местните членове са числящи се към българското 
национално малцинство, така че всички слухове, които се носят за СРС 
в града, че ние ще изселим принадлежащите към българското национ
ално малцинство, стават безсмислени.

Още веднаж призоваваме всички граждани на Димитровград да 
излязат на изборите на 21 септември и да гласуват за СРС и д-р Воислав 
Шешел. Понеже единствено СРС и нашият председател д-р Шешел 
могат да променят сегашното състояние ида направят живота на хората 
по-добър и по-справедлив.

Сръбските радикали не са, нито пък ще отстъпят от идеята за 
Велика Сърбия и за обединяване на всички сръбски земи, но това няма 
да правим чрез война, а чрез преговори с международната общност. 
Понеже в оня момент, когато се променят условията в света и когато 
нашият вековен съюзник Русия укрепне, тези наши желания ще бъдат 
реални и осъществими. Отново повтаряме, това ще направим чрез 
преговори и единствено чрез преговори.

Също така не е вярно, че Сърбия ще стигне до изолация от страна 
на международната общност, ако ние победим на президентските и 
парламентарните избори. И ние желаем сътрудничество със света, но 
на равноправни начала и взаимно уважаване. Сътрудничество на всяка 
цена не искаме, понеже то може да коства скъпо на Сърбия. Също няма 
да позволим някой отстрани да се намесва във вътрешните ни рабо
ти,нито пък ние ще се месим на някого във вътрешното устройство на 
неговата държава.

Ние искаме домакинска и богата Сърбия, в която трудолюбивите и 
честни хора ще живеят от своя труд.

СРС в срок от шест месеца ще осуети плячкосването и ще изкорени 
всякъкв вид престъпност.

Родителите повече няма да се стахуват за децата си, когато ги пуснат 
вечер да излизат на разходка, ще могат да оставят незаключени авто
мобилите си на улиците и не ще се страхуват, че някой ще ги откраде.

Нашата радикална програма от 100 точки ще бъде изпълнена на
пълно, а тя предлага решения за всички проблеми в Сърбия.

Затова, излезте на 21-ви и гласувайте за СРС и бъдете спокойни и 
сигурни в нас. Не обещаваме много, но това, което обещаваме, това и 
ще осъществим.

На трибуната, на
градска община влезе в т. нар. "бизнес план” и целият 
ваш край, всички заинтересувани домакинства ще 
получат телефони. Не съм сигурен кога ще започнат 
работите, това са технически въпроси, може да за
почнат и до края на тоя месец”.

ЮЛ настоява да има мир и равноправие, понеже 
само в такава атмосфера може да се равиваме. Затова 
се налага да сложим край на всички разлики между 
хората, дължащи се на национална принадлежност, 
вероизповедание, културни различия и историческо 
наследство”, каза Весна Стоянович и подчерта, че 
ЮЛ е модерна партия, която настоява за безплатно 
образование и здравеопазване, всички хорана да иматлиста той е ■
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Ръководителите от ЮЛ посетиха Горна Лисина, 

където водиха разговор с насъбралите се селяни 
за прокарването на телефонна мрежа в селото им.

Гостите бяха на краткотраен престой в къщата 
на тукашния домакин Антанас Василев.

идва, е наше време и ще положим максимални усилия 
Босилеградска община да се избави от икономичес
ката изостаналост, а Босилеград да стане модерно 
градче”, заяви той.

Сърджан Смилкович подчерта, че първите две 
главни цели на ЮЛ са мирът и равноправието. Той 
каза, че хората трябва да са равноправни във всяко, 
включително и в икономическо отношение. Присъс
тващите с особено удоволствие приеха и приветст
ваха следните му думи. ”Мога да ви кажа, че Боснле-

социална сигурност.
Говорейки за стопанството, приватизацията и за 

това как може да се стигне до по-добро бъдеще, Сла- 
волюб Вуйович, който е и председател на Окръжния 
отбор на ЮЛ в Гнилане, каза: "Опозицията уж пред
лага благосъстояние. Опозиционните лидери казват, 
че когато те дойдат на власт, веднага ще пристигне 
чуждестранен капитал, че веднага ще бъдем приети 
в Европейската общност, Международния валутен 
фонд, Световната банка, че ще имаме месечна за- 

.N1. 111111111 плата от 500 ДМ”, като шеговито каза, че ”преди три
Желанието ми е Босилеград да посрещне 2001 години ни обещаваха по 1000 ДМ и не ми е известно 

година като развито градче, с асфалтирани пътища защо я намаляВат”. "Като човек, който работи в сто- 
до всяко село, с развита телефонна мрежа, 
обзаведени с компютри училища, Босилеград, 
който ще има спортни терени и басейн, Босилеград,

с панството, като директор на предприятие, ви казвам, 
1 че това не е така.”

Накрая на трибуната Божидар Здравкович връчи 
където ще се събират и общуват млади хора— цветен телевизор на хотела в Босилеград и заяви, че 
Желанието ми е всеки районен център в общината ^Л ще положи усилия до края на годината да обез- 
да има поне по един индустриален цех. Всичко това печи компютър за Гимназията, 
може да се осъществи, ако в Сърбия победи левият 
блок”, каза д-р Крум Накев.

в. Б.
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ДЕ
МОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАДИзостаналостта трябва да се преодолява с профитни програми Сегашните изборни условия дават 
широки възможности за машинации

По време на разговора на ръководителите от ЮЛ 
с политическо-стопанския актив на Босилеградска 
община най-напред председателят на ОО на ЮЛ д-р 
Любен Александров запозна гостите с главните ха
рактеристики на Босилеградска община и с мерките, 

предприемат и които трябва да последват, за 
списъка на десетте най-изостанали

През миналата седмица се проведе пресконференция на Общинския 
отбор на Демократичната партия в Димитровград. Освен председателя 
на Общинския отбор Михаил Иванов, на пресконференцията присъст
ваха и Слободан Гаврилович, подпредседател на Демократичната пар
тия и председател на Изпълнителни отбор на ДС, Томислав Панайото
вци, председател на ОС в Пирот и досегашен депутат в републикансия 
парламент, и Бобаи Николич, член на ИО на ДС, отговарящ за коорди
нация на политическите дейности на тази партия в Пиротско окръг.

Говорейки на пресконференцията, подпредседателят на ДС Слобо
дан Гаврилович между другото заяви, че неговата партия няма да участ
ва на предстоящите парламентарни и президентски избори в Сърбия, 
тъй като счита, че не са създадени юридически и други съществени 
предпоставки за провеждане на честни и демократични избори. Според 
думите на Гаврилович ДС не се е съгласила с утвърдените изборни 
условия, защото те дават широки възможности за изборни машинации. 
''Подялбата на нашата република на 29 избирателни колегии не дава 
обективни възможности в парламента да се отрази истинската воля на 
гражданите. От друга страна, ДС няма да излезе на изборите, понеже 
проведените досега в Сърбия избори нищо съществено не са решили 
- каза между другото Гаврилович. __ „

В своето изложение председателят на ОО на ДС в Димитровград 
Михаил Иванов най- много наблегна на условията за работата на опоз
иционни партии в нашата община. Той каза, че от установяването на 
политическия плурализъм у нас, нито една опозиционна партия в Дими
тровград не е получила помещение, а членовете на тези партии сис
темно се заплашват. Според думите на Иванов, само при условие, че се 
проведе кръгла маса, на която да се утвърдят изборни условия, от
говарящи на всички партии, тогава и ДС би могла да участва на избо
рите.

които се
да изпадне от 
общини в републиката. Сотир Сотиров, председател 
на ОС, каза, че няколко фирми от общината са внесли 
искове и проекти във Фонда за развитие, но че той не 
ги решава, като подчерта, че ”нито една част от при
ходите от гранично-пропускателния пункт Рибарци 
не се влива в общинската каса”. Тоя въпрос, както и 
необходимостта пунктът да се обособи за товарен 

за какъвто е и зарегистриран, споредтранспорт,
Сотиров, държавата трябва да проучи и до реши.

Васил Такев, директор на КОБОС, слсд като из
тъкна, че до края на месеца КОБОС ще приеме на 
робота още 100, а може би и 200 работника, коза. 
^Нашата фискално политика не е последователна, 
така че някои фирми - преди всичко в частния сектор 
- не заплащат обществените облагания и всичко пада 
на плещибе на обществени* сектор”. Той повдигна и 
въпроса за таксите, които се плащат при излизането 
от страната и поиска да се проучи 
да бъдат премахнати за жителите иа БосвлегрЗДска 
община която граничи с две държави - България и

ръжеиия^АетстЙгоячев^ преподавател^ Босилеград-
ската гимназия, каза, че младите в Босилеград нямат 
условия за отдих, развлечения и сг.ортувппеигюиска 
да се проучат възможностите - преди всичко в Мини 
стерегвото за спорт, в Босилеград да се построи 
спортен център.

общшбтрябва дяббпомогне във всяко отношение, 
И учениците, и младите да имат еднакви условия 

с връстниците си от развитите среди, а и селянинът да

и В. Стоянович по вромо наБ. Вукович, С. Смилкович 
разговора с ръководството на Босилоградска община

има път и други удобства за по-добър
- Съгласен съм, чс вашата община се нуждае от 

икономическа помощ, но това не означава постоянно 
да молите някого да ви помогне. Трябва да изготвите 
проекти, според които да сс осигури работа 
хора които ще създават профит , заяви Борисов 
Вукович. Той каза, че ще бъде проучена инициати
вата част от приходите от гранично-пропусквателния 
пункт да останат за общината, но от това едва ли 
може да се очаква някакъв резултат, понеже съ
ществува разлика между статута на митница и гра
ничен преход”. Според него под въпрос е и дали в 
сегашния момент е възможно да бъдат премахнати и 
Таксите за излизане от страната.

"Съгласен съм, каза Вукович, че е необходимо да 
сс създават условия за обособянето на гранично-про- 
пусквателният пункт и за товарен транспорт, понеже 

най-пряката връзка между южната част на 
Сърбия с България и Близкия Изток. Още сега тря
бва да се изготвят проекти за всичко онова, което е 
необходимо за един такъв пункт, а преди всичко про
ект за изграждането на пътя .

живот.

за повече

е от тип, из-

Томислав Панайотович пожела на бившия коалиционене партньор 
СПО много късмет на изборите, но изтъкна, че още сега става ясно кои

ППР™ъмТрпя нГпресконфвренциятп Панайотович и Николич коменти
раха инцидентите, които се случиха на пиротскитс улици на 8 септември 
т. г., когато в този град пребивава президентският кандидат на левия 
политически блок Зоран Лилич.

това е

изтъкна, че на Босилеград-
Б. Д.В. Б.ска

така че
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В ДИМИТРОВГРАД М-Р ДРАГАН КОЛЕВ

” СПС Е НАЙ-ОРГАНИЗИРАНАТА И 

НАЙ-СЕРИОЗНА ПАРТИЯ В СЪРБИЯ??

Ниеспой представител, но този път п Общинската скупщина.
Босилеград. Трябаа да бъдем напълно съзнаваме, че голямото 

доверие на гражданите едновре
менно представлява сериозно

* Господин Колев, как оцен
явате предизборната кампания 
на Социалистическата партия на 
Сърбия за предстоящите нзбо-

татн трите коалиционни парт-
отньори са държали сметка да ува-
коректни и да кажем, че на мижат многобройни критерии. Шналогодишните местни и съюз- 
ни избори левите политически задължение. В настоящия моме

нт настояваме да сторим всичко
Преди всичко се е имало пред-

'У:.:'вид, че трябва да се кандидатира? партии в тази община са осъще-
по-добри изборни резул- възможно, за да издигнем поли- 

тичсския живот в нашата общи-
рат изтъкнати стопански дейци,

- През последните няколко 
•седмици Социалистическата па
ртия на Сърбия, за разлика от 
другите партии, не е провеждала 
класическа изборна кампания. 
За нас кампанията започва в мо
мента, когато спечелим избори
те и трае до следващите избори. 
Считаме, че това е възможно 
най-добрият начин да се легити
мираме пред гражданите. През 
последните няколко години на
шата партия е сторила твърде 
много за опазването и укрепва
нето на суверенитета на Сърбия 
и Югославия. Затова соснование 
се надяваме, че и на тези избори 
ще получим доверието на изби
рателите. Политическа сила, 
която има такъв председател, 
какъвто е Слободан Мило- 
шевич, която има такъв прези
дентски кандидат, какъвто е Зо
ран Лилич, и която има такава 
политическа програма, просто 
не може да загуби на изборите. 
Уверен съм, че и тези избори ще 
потвърдят убедителното надмо
щие на левите политически идеи 
в сравнение с идеите, конто про
пагандира десницата.

стаиликоито са начело на успешни сто-
в сравнение с изборните ре

зултати на левите партии в Ди
митровградска община, и то с да създадем оптимални услов 
около 10 процента. Значи, това е тоя политически живот да нро- 
още една причина пашата общи- тича в рамките на толеран гно
ил да няма свой кандидат за на- сп а. Ние тепърва трябва да пре
роден депутат. Все пак, ако и на боледуваме детските болести на 
тези избори постигнем добри ре- демокрацията и напълно да 
зултати, съществуват реални осъзнаем какво е това демокра- 
възможности Димитровград да ция. Във всеки случай не смеем

да позволим политическата бор-

татипапски колективи, понеже в на на по-високо културно ниво ипредстоящия период в нашата
страна трябва да се въведат ре
дица важни икономически ре
форми. Тъкмо поради тази при
чина в нашата листа доминират 
директори на проспериращи 
предприятия. При определянето 
на кандидатите за народни депу
тати също така се е имало пред
вид кои общини досега в парла
мента са имали свой представи
тел, а кои не са. Известно ни е, че 
в последни те два състава на пар
ламента Димитровградска об
щина е имала свой представител, 
който същевременно е застъп
вал интересите и на жителите на 
Вабушнишка община. Този път 
обаче редът е налагал Бабуш- 
нишка община да предложи свой 
кандидат за народен депутат. 
Ако той стане депутат в репуб
ликанския парламент през след
ващия четиригодишен период, 
ще застъпва интересите и на жи
телите на нашата община. По
неже в Бабушница Югославска
та левица е управляваща партия, 
кандидатът за народен депутат 
на листата СПС-ЮЛ-НД-Слобо- 
дан Милошевич от тази община 
е член на ЮЛ.

Освен това трябва да знаем, 
че на изборната листа на левите 
политически партии и българск
ото национално малцинство има

м-р Драган Колев

нашите деца. Затова е твърде 
съществено гражданите добре 
да размислят на коя партия дават 
своя глас и защо го дават тъкмо 
на нея. Социалистическата пар
тия на Сърбия е стълб на Сър
бия и Югославия. Начело със 
СПС нашата република е прео
доляла огромни затруднения, 
които й натрапиха големите си
ли. Понастоящем имаме много 
експертни кадри, добра програ
ма и добър кандидат за предсе
дател на Сърбия. Най-важното 
е, че имаме Слободан Милоше
вич за лидер на нашата партия. 
Обединени с останалите ляво 
ориентирани партии, в настоя
щия момент ние представляваме 
най-организираната и най-сери
озна
Сърбия. Този факт е добре 
познат на нашите съграждани. 
Гласувайкии за Зоран Лилич и за 
общата листа СПС-ЮЛ-НД- 
Слободан Милошевич, гражда-

има представител в изпълнител
ните органи на властта в Сър- ба да излезе извън рамките на 
бия. Затова жителите на нашата допустимото и да се превърне в 
община трябва да знаят, че гла- насилие и анархия. Независимо 
сувайки на изборите за СПС и от многобройните политически

опции, междуиационалните от- 
в нашата община са

сами осмислят бъдещето си.
ношения
твърде стабилни, благодарение 
предимно на нашите граждани, 

- На политическата сцена в чиято политическа култура е на 
нашата община фигурират всич- високо равнище. Гражданите 
ки политически партии, които знаят да разпознаят онези, които 
имат влияние и върху полити- се застъпват за по-хубав и ло- 
ческия живот в Сърбия. Димит- сигурен живот, от онези, за ко- 

на ито властта е само средство да 
кт осъществят свои лични интере-

♦ Как оценявате политичес
кия живот в пашата община?

"богата и шаре 
карта”. Този фа

ровград има
политическа
на жителите на нашата община си. 
дава широк избор на политичес
ки опции. След въвъждането на _
многопартийната система у нас, Ръка към изоирателите в Дими- 

ди_ тровградска община?
- Преди всичко трябва да зна-

политическа сила в

* Накрая, каква е вашата за-

на политическата сцена в 
митровград най-сериозна и най- 
влиятелна политическа партия е ем, че на тези избори не се опре- 
СПС. На последните местни из- деляме за една или друга поли- 
бори тази партия е получила ог- тическа опция или пък за една 
ромното доверие на гражданите, или друга политическа власт. По 
тъй като е спечелила над 85 на същество ние се определяме за 
сто от отборническите мандати нашето бъдеще и бъдещето на

* На изборната листа на 
СПС, ЮЛ и НД този път няма 
кандидат за депутат от нашата 
община. Как коментирате този 
факт?

ните знаят, че всъщност се опре
делят за по-хубавото бъдеще т. 
е. за себе си, за своето щастие и 
за щастието на Сърбия.

- При съставянето на листата 
на кандидатите за народни депу-

Разговора води: 
Бобен Димитров

ВМШД 1. МИЛИ
САВБАНК- 

|||Н| ОВИЧ (55),
В ВК-шлосер,

'"жш във Фабри- 
ЯМН ката за спе- 
щЩШ циално
Г< производ- На изборите в неделя (21 септември) 17 кандидата ще водят борба за прсзидеигския пост в Сърбия! Техните

ство в рам- кандидату ри са издигнати от партии, коалиции и групи граждаии. Освен известните вече имена на политическата
ките на ”3ас- сцеиа в иашата република, в листата па претендентите има и кандидати, които правят първата си крачка в сферата 

„ на политиката,тава от
Крагуевац, 

кандидат на Работническата пар
тия на Югославия.

17 КАНДИДАТИ ЗА 

ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ
14. Д-Р СУ- 
ЛЕЙМАН 
УГЛЯНИН 
(44), стома
толог, канди
дат на коали
ция "Листа 
за Санджак”.■уV Ч

5. джо р-
шШШШк джкдър-

ЛЯЧИЧ рРРЩ:
шй&ЖН' (47). съдруж- Ж|>- ни

никвтър- №:чи <т - Ж :
, говска фир-

ма от Бел-
2 .шЯДиьЛ град, канди
ла дат иа гРУпажГ ЛИ грз жда н и ■

| 8. ЗОРАН 
ЛИЛИЧ

11. МИЛАН 
ПАРОШКИ
(40). полнто- 
лог, канди
дат на оглав
яваната от 
него Народ-

15. БРАН- 
КО ЧИ- 
ЧИЧ (44), 
социален 
работник, 
кандидат на 
Партията на 
естествения 
закон.

2. МИО- 
ДРАГ ВИ- 
ДОЙКО- 
ВИЧ (60), 
адвокат от 
Белград, 
кандидат на 
група граж
дани.

(44),
инженер, 
кандидат на 
коалицията 
на СПС, ЮЛ 
иНД. на партия

(НС).

ИНВРМтям 6. дрлглн , I». шии. ;.....;
ШГ ЯНИ ДЖОРДЖЕ- ЯШВШШк. 
ШтшШ ВИЧ(27). рг н ' 
■1 юрист от ММ
ЦЦм -_У дИЯ Ний. к Ч1ИП' ,м|р9

ШИ . . Л||||| дат на Пар-
? ШГ ти ята на  
; щк Щтк гражданите■шр? ШГл

9. Д-Р МИ
ЛАН МЛА- 
ДЕНОВИЧ
(48), писа
тел и соб
ственик на 
издателска 
къща "Сфа- 
ирос”, канди
дат на коа
лиция "Въз
раждане”.

16. М-Р 
НЕБОЙША 
ЧОВИЧ
(39), магис
тър по ма
шинос
троене, кан
дидат на 
коалицията 
на Демокра
тична алтер

натива (ДА), Селската партия на 
Сърбия (ССС) и Пенсионерската 
партия на Сърбия (ППС).

12. ГВОЗ
ДЕИ СА- 
КИЧ (77), 
пенсионер 
от Круше- 
вац, канди
дат на група 
граждани и 
Нова ради
кална пар
тия - партия 
на народа.

3. ПРЕ- 
ДРАГ ВУ- 
ЛЕТИЧ
(46), магис
тър на тех
ническите 
науки,рабо
тещ в "Кру- 
шик” - Вале- 
во,кандидат 
на оглавява
ната от него 

Либерално-демократична партия.
4. ВУКДРА- 
ШКОВИЧ 
(51), юрист, 
журналист и 
писател, кан
дидат на ог
лавяваното 
от него Сръ
бско движе
ние за обно
вление

10. ВУК ОБ- 
РАДОВИЧ 
(50), бивш 
генерал, ди
ректор на 
частно пред
приятие, 
кандидат на 
оглавяваната 
от него пар
тия Социал- а7. МИО- 

ДРАГ- 
МИЛЕ 
ИСАКОВ
(47), журна
лист от Но
ви Сад, кан
дидат на коа
лиция "Вой- 
водина".

13. РАДО
МИР ТУК- 
МАНОВИЧ
(50), дирек
тор на част
но предпри
ятие, канди
дат на 
Напред
ничавата 
партия.

17. Д-Р ВО
ИСЛАВ 
ШЕ1ИЕЛ
(43), юрист, 
кандидат на 
оглавяваната 
от него 
Сръбска 
радикална 
партия 
(СРС).

демокрация
(СПО). (СД).
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(10) Ратко Йованович, 1948, работник, Ниш.РЕШЕНИЕ Гнилане,
(5) Борислав Перич, 1955, чиновник, Ранилуг - Гнилане, .
(6) Слободан Илич, 1947, преподавател, Стубал - Владичин 

хан,
(7) Бора Стаиойкович, 1952, работник, Търговище,
(8) Живоя Балошсвич, 1950, селскостопански производи

тел, Могила - Витина,
(9) Иван Алсксов, 1948, машинен инженер, Босилеград,
(10) Стоян Стаиойевич, 1963, продавач, Зебинце - Ново 

бърдо.

7. НАРОДНА ПАРТИЯ - МИЛАН ПАРОШКИза утвърждаване на общата изборна листа за изби- 
?,~НпЛ,акарОД1ХипреДставителивНароднатаскупщина Ш ^ил,,я Красойсвич, 1941, икономист, Ниш, 
наРелублигаСърбиявизбирагелнатаколегиягЗ-Ниш !?? Франц Орлич, 1960, инженер по геодезия, Ниш,

както следва: ' (6) Сузана Андрсиич, 1966, частен предприемач, Ниш,
(7) Маргарета Миланова, 1976, студентка, Ниш,
(8) Игор Марипкович, 1976, студент, Ниш.1. СРЪБСКА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 

- Д-Р ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ
(I) Драг°л,°б Стаменковнч, роден 1954, чиновник Ниш М м"°ДР“г Джннджич, 1942, професор
2) Воин Велковци, 1947, комерсиалист, Пирот, ' ’ „Нищ,
р; ьранислав Вакич, 1951, частник, Ниш, (2) И елена Радивойсвич, 1949, адвокат, Ниш,
(4) Драган Павлович, 1963, работник. Бела паланка (3) ДУ,1,ан Булатович, 1937, икономист, Ниш,
(5) Батица Цвстанович, 1964, медицински техник Топоница Пстар Дндич, 1947, икономист, Ниш,

- Гаджин хан, ’ ‘ (5) Яничийс Илич, 1946, юрист, Ниш,
(6) Любиша Мнхайлович, 1949, адвокат, Свърлиг, (6) Сърбобран Булатович, 1939, икономист, Ниш,
(7) Андрня Радосавлсвич, частник, Ниш, (?) Иван Кръстич, 1970, електротехник, Ниш,
(8) Ацко Стояновнч, 1953, механик, Драгинац- Бабушница пРсДРаг Стаикович, 1963, икономист, Ниш.
(9) Прсдраг Дуйкович, 1945, продавач, Ниш, (9) Бобан Панич, 1966, продавач, Ниш.
(10) Джордже Марипкович, 1961, техник, Пирот,
(II) Анка Релич, 1948, професор, Ниш.

2. СРЪБСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
- ВУК ДРАШКОВИЧ8. ВЪЗРАЖДАНЕ - МИРОСЛАВ ШОЛЕВИЧ

(1) Йованка Мнхайлович, 1949, инженер по електроника, 
Враня,

(2) Зоран Батич, 1958, селскостопански производител, При- 
бой - Владичин хан,

(3) Станиша Тасич, 1944, инженер по електротехника, 
Враня,

(4) Свстислав Всличкович, 1947, професор, Буяновац,
(5) Добривойс Йованович, 1959, лекар. Могила - Витина,
(6) Иван Тодоров, 1959, ветеринар, Сурдулица,
(7) Нснад Колич, 1961, здравен работник, Търговище,
(8) Сузана Попович, 1966, библиотекарка, Давидовац - 

Враня,
(9) Миладин Псшич, 1956, юрист, Витина,
(10) Добривойс Маркович, 1960, икономист, Шилово - Гни

лане.

в университета,

9. НЕЗАВИСИМА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 
- САША НИКОЛИЧ

2. СРЪБСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
- ВУК ДРАШКОВИЧ

(1) Миодраг Стаикович, 1950, машинен инженер, Ниш,
(2) Велизар Маркович, 1959, машинен техник, Ниш,
(3) Миряна Стаикович, 1942, икономистка, Ниш,
(4) д-р Звонимир Стаикович, 1922, професор в университе

та, Ниш,
(5) Драган Милутинович, 1955, работник, Мерджелат - (1) д-р Миле Стояновнч, 1946, лекар, Буяновац,

Свърлиг, (2) д-р Лиляна Антич, 1961, лекар, Враня,
(6) Сава Стаикович, 1937, работник, Ниш, (3) Йслсна Йованович, 1970, студентка, Буяновац,
(7) Найден Младснович, 1946, телевизионен техник, Же- (4) РадивойеТрайкович, 1936, селскостопански производи- 

лево - Свърлиг,
(8) Милан Костич, 1935, машинен инженер, Свърлиг,
(9) Хранислав Николич, 1936, машинен техник, Трупале - 

Ниш.

(1) проф. д-р Звонимир Будич, 1937,
Ниш,

(2) проф. д-р Нинослав Стоядмнович, 1950, 
електроника, Ниш,

(3) Драган Радисавлевич, 1954, инженер по електроника, 
Ниш,

(4) Бобан Толич, 1964, инженер-технолог, Пирот,
(5) Радан Илич. 1963. юрист, Ниш.
(6) Миролюб Лазич. 1949, икономист. Ниш,
(7) д-р Славолюб Петкович. 1959, лекар, Свърлиг,
(8) д-р Йован Панайотович. 1951, агроном, Ниш,
(9) д-р Любиша Пенич, 1955, лекар-специалист. Бела па

ланка,
(10) Момчило Антич, 1949. юрист, Пирот,
(11) проф. д-р Милован Пурсновнч. 1945, химик, Ниш.

3. ГРУПА ГРАЖДАНИ 
- Д-Р МИЛЕ СТОЯНОВИЧ

лекар-специалист,

инженер по

тел, Карадник - Буяновац,
(5) Сърджан Стояновнч, 1976, оптик, Буяновац.

4. РАДИКАЛНА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПАШИЧ"
(1) Зоран Цветкович, 1971, студент, Враня,
(29 Станиша Йович, 1968, текстилен техник, Топлице - 

Враня,
(3) Горан Томич, 1966, чиновник, Буяновац,
(4) Славянка Цекич, 1964, чиновничка, Враня,
(5) Нсбойша Нсдслкович, 1970, работник, Лопардинце - 

Буяновац,
(6) Иван Цветкович. 1969, физиотерапевт, Враня,
(7) Миодраг Джорджевич, 1966, работник, Лопардинце - 

БуяновсЩ,
(8) Саша Зафирович, 1971, студент, Враня.

10. ПАРТИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ЗАКОН
(1) Зоран Талсвич, 1966, музикант, Ниш,
(2) Миряна Лукович, 1953, психолог, Ниш,
(3) Драган Манич, 1967, административен техник, Пирот,
(4) Братислав Живич, 1973, автомеханик, Ниш,
(5) Лиляна Бурич, 1953, комерсиалистка, Ниш,
(6) Ружица Талсвич, 1932. пенсионерка, Ниш,

(1) проф. д-р Павич Обрадович. 1953. професор в универ- (7) Наташа Николич. 1974, студентка, Ниш,
(8) Иван Стсванович, 1974, продавач, Ниш.

3. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 
- ВУК ОБРАДОВИЧ

ситета, Ниш,
(2) д-р Йован Ранджелович, 1946, дерматолог, Ниш,
(3) Гойко Антич. 1945, писател. Белград.
(4) Любивое Славкович, 1952. юрист. Ниш, (1) Отмар Хедрнх, 1942, инженер по електротехника, Ниш,
(5) Миряна Иевтич-Петкович, 1953. юрист, Свърлиг, (2) Браико Савич, 1932, адвокат, Каменица - Ниш,
(6) Драги Вучкович, 1950, икономист, Ниш, (3) Божидар Шакич, 1924, адвокат, Ниш,
(7) Драгослав Манич-Форски, 1936, писател, Бабушница, Катарина Николич, 1947, лекар-специалист, Ниш,
(8) Иван Симов. 1952. комерсиалист, Димитровград, (5) Мирослав Коцич, 1946, военен пенсионер, Ниш,
(9) Радойица Мншич, 1945, подполковник в пенсия, Ниш, ^ Наталия Ристич, 1938, професор, Ниш,
(10) прим. д-р Живорад Стояновнч. 1945, физиатър, Ниш, ^ Драголюб Маркович, 1919, пенсионер, Ниш,
(11) Драган Петкович, 1964, инженер по информатика, (§) Ибраим Ибранмович, 1934, музикант, Ниш.

Ниш.

11. ПАРТИЯ НА ВАЛУТНИТЕ СПЕСТИТЕЛИ
5. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

- ВУК ОБРАДОВИЧ
(1) Миша Игнятович, 1962, машинен инженер, Ниш,
(2) Горда на Ристич, 1965, финансов техник, Ниш,
(3) Нада Ранджелович, 1974, компютърен оператор, Ниш,
(4) Наташа Вукадинович, 1976, медицинска сестра, Ниш,
(5) Прсдраг Комадинич, 1959, електротехник, Ниш,
(6) Светлана Първулович, 1948, чиновничка, Ниш,
(7) Миряна Ристич, 1976, текстилен техник, Ниш12. ГРУПА ГРАЖДАНИ "СУПЕРМЕН"

4, ПАРТИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ 
- ДРАГАН ДЖОРДЖЕВИЧ

(1) Бисерка Вучстич. 1957, професор. Ниш,
(2) Любина Йованович. 1948, техник. Ниш,
(3) Никола Аранджелович, 1965, работник, Ниш,
(4) Марина Джорджевич, 1963, техничка, Ниш.
(5) Ивона Петровски, 1977, студентка, Ниш,
(6) Иваи Антич, 1976, хлебопекар, Ниш,
(7) Миле Псйчич, 1979, строителен техник, Ниш,
(8) Браико Ечим, 1975, енергетик, Ниш,

5. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА
СЪРБИЯ ЮГОСЛАВСКА ЛЕВИЦА, НОВА ДЕ- (1) Велимир Свстозаревич, 1934, съдия, Пирот,СЪМОКеА11иЯ СсЯоБОДАН мйоШЕВИЧ В, « —=
(II проф д-р Живота Живкович, 1941, професор в универ- (3) Драган Виданович, 1974, студент, Ниш, 

ситета. Нишка баня, г, (4) Милан Ранджелович, 1969, студент, Ниш,
(2) Драган Николич, 1946, инженер по елктротехиикз. Пи- (5) Мирослав Анджелкович, 1936, селскостопански пронз-
' ' орТ водител. Мали Йовановац - Пирот,
(3) д-р Миле Новакович, 1942, доктор $ ЗораиНи^л,юц.966“лГп"рот,’ (П Никола Ст_ч. 1952 лесииженер, Враня,
... НаУпе„а Милованович 1942 магистър на техническите « Зоран Чирич, 1961, абсолвент, Крупъц - Пирот, (2) Добривойс Стоилкович 1929, пенсионер Враня,
(4) ТаРу"с”ртиг ' ?нш (9) Миролюб^Гсоргиев, 1957, юрист, Желюша - Димитров-

—«>.««......
ситета, Ниш, зел, Враня,

(7) Горан Митич, 1958, икономист, ..атк Р17111ГГ I I14 Г, (7) Дапийела Тасич, 1976, студентка, Враня,
(8) д-р Йован Златич, 1937, доктор на истори |еск У . I Ц/ 111Г. Г* И (8)Ся1наИпи1Юпнч,1970,електротехннк,ГорннНерадовац.

(П) Стсван Стояновнч, 1937, селскостопански произведи МОКРАЦИЯ - СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

б”нОВА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА
ЮГОСЛАВИЯ - БРАНКО КИТАНОВИЧ както следва:

(1) Миодраг Николич-Мия, 1927, юрист, Ниш,
(2 Свстислав Тасич, 1935, архитект, Ниш,
(3) Симеон Ристич, 1940, юрист, Ни из,

8! р.. —-
ник от авиацията, Ниш,

Бабушница,
(8) Йсленко Стамсикович 19411, работник, Ниш,
(')) Радуле Крьстович, 1961, работник, Ниш,

6. ДЕМОКРАТИЧНА КОАЛИЦИЯ ПРЕШЕВО 
-БУЯНОВАЦ

(1) Найдап Милойкович - Супермси, 1948, икономист, Ниш,
(2) Нсбойша Стоилкович, 1960, професор, Ниш,
(3) Миодраг Ристич, 1957, инженер, Ниш,
(4) Мирослав Цветкович, 1941, чиновник, Ниш,
(5) Радосав Нсшич, 1953, механик, Ниш,
(6) Зоран Стаикович, 1952, механик-шофьор, Ниш.

(1) Рамадаи Амсти, 1936, професор в пенсия, Велики Тър- 
новац - Буяновац,

(2) Тахир Далнпи, 1963, преподавател, Илинац - Прешево,
(3) Иляз Мустафи, 1952, юрист, Самолица - Буяновац,

Жр™Ж“б^ГЖо51лр-
СКА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ - НЕБОЙША 

ЧОВИЧ

новац,
(6) Адем Рамаданн, 1945, професор по физкултура, Велики 

Търновац - Буяновац.
(7) Нсдср Саднку. 1962, професор по химия, Прешево,
(8) Мсджсп Свдику, 1962, икономист, Ораховнца - Пре

шево,
(9) Свбрн Мсмсти, 1952, икономист, Ораховица - Прешево,
(10) Сксндср Алиу, 1957,агроном, Букаревац- Прешево.

7. НОВА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 
ЮГОСЛАВИЯ

изкуство, Гнилане,
(3) Томислав Милснкович, 1950, икономист, Белград,
(4) Славолюб Вуйов....  1953, инженер-технолог, Гнилане,
(5) м-р Воя Днннч, 1952, магистър по технология, Враня, 

Лево- (6) Веско Пирич, 1961, политолог, Витина,
(7) Весна Стояновнч, 1965, юрист, Буяновац,
(8) Мирослав Стоилкович-Мими, 1946, инженер по органи

зация на труда, Сурдулица,
(9) Брнннмнр Филии, 1961, юрист, Косовска Каменица,
(10) д-р Крум Никсв. 1951, доктор по медицина, Босилеград,

1 СРЪБСКА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 
- Д-Р ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ

(1) Йопица Стоимснович, 1959, техник-икономист, 
сое-Буяновац,

(2) Станислав Момчилович, 1958, специалист по медицина, 
Сурдулица,

(3) Драган Николич, 1960, юрист, Враня,
(4) Властимир Трпйкович, 1950, гостилничпреки работник,

, 1931, работник, Ниш,
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (9)ШБОРИ '97ИЗБОРИ '91
ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ ОТ ПИРОТСКИ ОКРЪГ ” Страшната” 

математика беше 

нейна професия
АЛЕКСАНДАР РАСТОВИЧ: 

”ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА - 

15 000 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА” Редовните читатели на "Братство" сигурно вече забелязахр че в 
рубриката "Срещи и разговори с учители пишем само та дами. Ьет да 
искаме - та нарочно”, се получи. Първо поканихме някои колеги, но-гс 
намериха някакъв претекст и отложиха разговора ни. А после си помис
лихме че не смс "женски шовинисти , ами наистина в образованието 
има много повече жени, отколкото мъже, И ето, това е вече деветата 
учителка на която ще поставяме въпроси и за която и страшната 
математика е лека, любима наука и е нейна професия от много, много

И|1а госпожа Райна Каменова - Голубович (от генерацията на Златка 
Китина Вера Тасева, Югословснка Пстрович, Тодор Филипов, Евтим 
Истатков, Любчо Голубович) ще поставим няколко въпроса, а отго
ворите й ще представим под формата

- Кога е заобичала математиката като предмет.
- Кои учители и професори са й направили най-дълбоко впеча- 

звитието й?

занимавала; имала ли е и други обще-

011ни партии, чс СПС с консервативна партия, 
която сс удоволстпоряня със съществуващото 
състояние и която не въвежда положителни про
мени н наше то общество. ”Тези становища са на
пълно несъстоятелни. Мие сме свиде тели, че през 
последните няколко години именно СПС и ней
ният председател Слободии Миилошсвич са били 
инициатори на редица реформи у нас” - каза Рас- 
тович.

На 5 септември т. г. в сградата, където се по
мещава ОО на СПС в Пирот, се проведе трибуна 
на младите социалисти от Пиротски окръг под 
название: ” Младите н левицата, младите и бъ
дещето”. На трибуната участваха и Алсксандар 
Растович, председател на Републиканския Съвет 
на младите социалисти, член на Главния и Изпъл
нителния отбор на СПС и кандидат за народен 
депутат на изборната листа на левицата за пред
стоящите парламентарни избори в Сърбия, м-р 
Драган Колев, председател на ОО на СПС в Ди
митровград и секретар на Окръжния отбор на 
тази партия за Пиротски окръг, Слободанка 
Чнрнч, председател на ОО на СПС в Пирот, и 
Слободан Митнч, председател на социалистите в 
Бабушница. Делегацията на младите членове на 
СПС от Димитровград беше оглавена от Бобан 
Петров, председател на Общинския съвет на МС 
в Димитровград и председател на Окръжния 
съвет на МС за Пиротски окръг. Сред участ
ниците бяха и представители на младежките ор
ганизации на Югославската левица в Пиротски

Коментирайки резултатите на опозиционните 
партии в онези градове в Сърбия, в които след 
миналогодишните местни избори са превзели вла
стта, Растович изтъкна, че тези резултати са ка
тастрофално слаби. Той остро критикува предсе
дателя на Демократичната партия Зоран Джин- 
джич, за когото каза, чс като кмет на Белград на 
практика нищо положително не е сгорил за столи

ца монолог:

тление и са оказали влияние върху ра
- От колко години е пенсионерка?
- Само с математика ли сс е 

стаени задължения?
- Аз помня само учителката Глишева, не помня сръбско училище от 

Бивша Югославия. Учех в Камика до четвърто отделение, а после минах 
в прогимназията. Трябва да е било в VI клас, когато математика започна 
да ми преподава Стоян Стоянов. Веднъж той донесе тетрадките с клас
ните упражнения и ги раздаде на класа. Последната тетрадка беше моя. 
Той ми я подаде и каза, че моята класна работа е най-добрата, че съм 
решила всички задачи. Това нещо ме впечатли и аз се стараех да повторя 
успехите си по тоя предмет. Обърнах най-голямо внимание на матема-

и така беше през цялото ми обучение. Оформи се влечение към 
математическите закони и те станаха мой професионален избор. 
Висшето педагогическо училище завърших в Ниш, в групата за матема
тика и физика. Най-много съм уважавала професора по висша 
тика г-н Драгиша Стефанович. професора по аналитична геометрия г-н

цата на страната.
” Д околкого победи на изборите, СПС предим

но ще се стреми да реши проблемите на младите 
ва нашата страна. До края на настоящата година 
в Сърбия ще бъдат открити 15 хиляди нови ра
ботни места, докато следващата година е заплану
вано да сс открият около 17 хиляди. Младите хора, 
живущи в селата, всестранно ще сс мотивират да 
останат в селата и да продължат да сс занимават 
със селско стопанство, на студентите до голяма 
степен ще бъде повдигнат студентския стандарт” 
- заяви между другото лидерът на младите чле
нове на Социалистическата партия на Сърбия.

Към края на изложението си Растович говори 
за корените и развитието на социалистическата 
мисъл в Сърбия.

окръг.
Обръщайки се към присъстващите, Алексан- 

дар Растович изтъкна, че е уверен в убедителната 
победа на СПС на предстоящите избри в Сърбия. 
Тон добави, че изборната листа на СПС и нейните 
коалиционни партньори е най-силна в сравнение с 
изборните листи на всичките други партии, които 
участват на изборите. ”На тази листа, подчерта 
Растович, има много млади и способни хора, които 
в моралния смисъл са абсолютно чисти”.

Растович опроверга тезите на някои опозици-

тиката

мате.ча-

Б. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

НОВИ КОМПЮТРИ ЗА КАБИНЕТА ПО 
ИНФОРМАТИКА

Единадесет нови компютри от типа ”Пентиум 
133” трябва всеки момент да бъдат получени в 
Основното училище в Димитровград за кабинета 
по информатика. С тях ще бъдат подменени се
гашните компютри, които вече са застарели.

Според думите на директора на Основното 
училище Димитър Гюров, подновяването и осъв
ременяването на кабинета по информатика се е 
налагало, тъй като в гимназията вече са набавени 
такива компютри. Когато учениците от Основ
ното училище се запишат в Гимназията, там се 
запознават с компютърна техника, за която прос
то нямат достатъчно знания и тогава започват да 
се явяват проблеми. Благодарение разбирателст

вото от страна на просветното министерство на 
Република Сърбия, което е отпуснало за тази цел 
70 000 динара, и този проблем е разрешен.

Заедно с компютрите е набавено и лазерно 
устройство за отпечатване. Предстои оборудва
нето и на счетоводството с компютърна техника, 
с която ще бъде обхваната и училищната докумен
тация.

Райна Голубович в час по класно упражнение

Влада Петровнч и професора по физика, прочутия руснак Игор Павлов. 
Имах много високи оценки по техните предмети, ставах все по-сигурна 
като математик. Така се дипломирах и едва навършила 21 години, 
веднага станах учителка по математика.

Беше 1954 година, беше 10 септември. Първият мой учебен час беше 
в новопостроеното основно училище край черквата. Това мое начало 
съвпадна н с първия учебен ден на това училище. Така е записано и на 
едно входно стъпало - 1954 . През цялото време, докато работех, не съм 
променяла училище и учителска канцелария - до пенсията преди седем 
години, през 1990. Интересно е и това. че тогава училището се наричаше 
гимназия и се състоеше от нисши и висши класове. Аз започнах да 
преподавам във висшите класове, заедно с моите професори Цветан 
Васев и Михаил Мирков. Отначало ми беше някак чудно, че сме в една 
канцелария. Просто мислех, че още съм тяхна ученичка, а веднага през 
1954 година се наложи да изпитвам на Висшия зрелостен изпит. Поради 
семейни причини и болест на детето си Михаил Маноилов трябваше да 

го заместих. Моето учудване беше огромно, 
лицето на министерския пратеник за провеждане на матурата познах 
моя професор от ВП111 - Драгиша Стефанович. Още по-чудно ми беше, 
че изпитвам моите довчерашни другари от училище Момчило Андре- 
евич и Преслав Станулов.

А после потекоха години, че и десетлетия и аз си бях само мате- 
матичка. Строгите закони на смятането пренасях на мои ученици, които 

последваха. Така например съм преподавала на днешните 
математици в града, в основното училище на Наташа Димитрова, 
гимназията на Миряна Алексич, на която всъщност преподавах физика. 
Забелязах техния талант и

Гюров оповести, че най-вероятно през 
следващата седмица предстои посещение на про
светния министър Йово Тодоровнч и негови сът
рудници, както и на министъра за правата на мал
цинствата Иван Седлак.

А. т.

шир ©0шз®васмя©а
Нищо сШрашно!

БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВО ЗА 
НОВОБРАНЦИ И в Босиле

град телевизион
ният сериал ”Ка
са ндра” се гледа
те с голямо вни
мание. По време
то на всеки ейи- 
зод улиците йоч- 
ти опустяваха, 
телефоните се 
изключваха...

А йък тази 
мома Поиска да 
вземе участие в 
конкурса ”Изби
раме двойницата 
на Каса ндра”, 
но... закъсня.

Нищо страш
но! Ако не уейя 
да стане двойни
ца на нещастна
та хубавица оСй 
Венецуела, ще 
бъде "Пейеляш- 
ка” на някой. 
Принц.

отсъства и аз когато в
През миналата седмица в Босиле

град се проведе традиционно тържес
тво по случай заминаването на десетина 
младежи във Войските на Югославия. 
Тържеството се проведе в казармата, 
където комендантът на Военното от
деление от Враня Раде Янич говори за 
предстоящия им войнишки живот. 
Между другото той подчерта, че отби
ването на военната служба е патриоти
чен дълг на всеки наш гражданин и пре
лом в живота на всеки младеж.

Васил Йованчов, председател на Из
пълнителния отбор на Общинската 
скупщина, пожела на младите ново
бранци здраве и лек войниклък. Поже
лавайки им успешни войнишки дни, Йо
ванчов между другото каза, че всички 
генерации преди тях са били добри и 
прилежни войници, което се очаква и от 
тях.

по-късно ме
а в

в матемтическите секции, които непрекъс
нато съм водила.

Като обществен работник бях секретар на I район на града (Стро
шена чешма), а после и отборник в ОС цели осем години. А околийски 
и общински отборник бях по времето на Стоян Наков и Иван Караи
ванов. г

Тук скоро, макар че съм пенсионерка, ме поканиха да замествам 
отсъстващите преподаватели. С радост се съгласих и пак влязох в 
класовете. Като че не съм прекъсвала работа. С удоволствие, приятно 
работих. Учениците не ме познаваха, но нямаше никакви спънки. ”Боже 
мой аз още мога да работя, нищо не съм забравила” - помислих си. 

Ако можех да се родя още веднъж, ако трябва да избирам професия 
повторно ако ме питате какво обичам - това е моята просветна дейност, 
моята работа с ученици и математиката като наука...

Накрая питаме какво правят щерките й. Райна казва, че Емилия учи 
в Нови Сад, а Драгана е вече омъжена и има дъщеричка Тамара, в която 
като че ли забелязвам заложби на математичка.

Ако в училищата работят преподаватели по математика като наш
ата Ранна Голубович - този предмет щеше да е лесен и разбираем.

Тържеството беше организирано от 
Отдела по военните въпроси, а спонсор 
беше Трудовата единица на Електро
разпределителното от Лесковац в Бо
силеград.

м. я.
М. Станойевич

Лилия Нейкова

о 18 СЕПТЕМВРИ 1997 г. ШшШ



РАЗЧИСТЕНИ^ 37^5ОКАЛНИ^ТЪТИЩ А^^^”ОБЩИНА СА ПРОКАРЕНИ И
ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА - ОЩЕ 100 КМ
От началото 

селата на
ШВЕД ОТ ПОГАНОВО

на годината досега в повечето от 
Ьосилеградска община са разчистени и 

разширени около 120 км локални пътищГпро 
карани са нови, които са с дължина 17,5 км а до 
края на тази есен ще бъдат разчистени и раз
ширени още 100 км, съобщиха от общинския фонд 
“™ЛНИ площи и л°кални пътища в Босиле- 

[Ц- Доколкото планът се изпълни 
1У97 г ще бъде една от плодотворните 
мрежа в селата година.

От Фонда съобщават, че приключват изчис
ленията за асфалтиране на три улици в Босиле- 
град^с обща дължина 500 м: "Душанова”, "Мла
дост и Иво Лола Рибар”. Очаква се ремонтните 
работи скоро да започнат, а за асфалтирането ще 
бъдат изразходвани около 500 хиляди динара.

И за пътищата в селата, и за улиците в града 
средствата са отпуснати от посочения Фонд и от 
Фонда за местното самооблагане.

Първо забелязах неговото кръщелно име. Верча - старо име за 
мъже от нашия край, днес много рядко употребявано. После за
белязах неговото поведение: дискретно, тихо, с 
достойнство, неприсъщо на нашите "бърборковци”.

Верча Стоименов Михайлов е майстор-бояджия и съдбата му е 
отредила да измине много хиляди километри, да тръгне от 
Поганово, да работи в Белград, от 1965 година да се установи в 
Швеция и да живее в три града - в Стокхолм, във Векше, а сега вече 
в Кристианщадт. За пръв път слънцето го огряло в Поганово, в 
многолюдното и заможно семейство Михайлови. Днес от всички 
тези хора е останала само една снаха. Къщите се държат, защитени 
са от влагата, та отвреме на време да идват старите им стопани и да 
си спомнят за миналото време. Роден е през 1931 година, завършил 
е четвърто отделение в селото си. Бащата починал през 1939, а 
майката - 1943 година. Съпругата на Верча е родена в Бански дол, 
но като сираче, без баща, е доведена в Поганово. Казва се Дрина и 
е вярна спътничка на своя Верча. Тръгнали са отдавна от Поганово 
- през 1953, а в Белград са от 1955 година. Родил им се син Предраг, 
който днес живее в Цариброд, в една от най-красивите нови къщи 
в града, защото и той е бил в Швеция десет години. Семейство 
Михайлови има и дъщеря, Светлана, която сега живее в Крис
тианщадт, със своя съпруг и двете си дъщерички.

В Белград Верча е изпекъл занаята на майстор-бояджия. 
Работел е в бояджийско предприятие десет години, но през ноември 
месец 1965 година се отправил на дълъг, неизвестен печалбарски 
път. В Белград оставил съпруга и две дечица. В туристическия сак 
сложил две франзели хляб, пушен врат и прибори за бръснене. 
Тръгнал с познати и другари, като най-близки му били валевци, 
които вече работели във Франция. Натоварили се във "влак без 
разписание”. Дотогава нищо не знаел за Швеция, нито пък знаел 
някакъв език - само бил чувал за Стокхолм. Влакът пристигнал в

някакаво

цялостно, 
за пътната

В. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА "КОМУНАЛАЦ" - ДИМИТРОВГРАД

СЕЛСКИ ПЪТИЩА И ВОДОПРОВОДИ
Първата и едва ли не единствена асоциация, 

когато се спомене Комуналац, е чистотата и во
доснабдяването в града. Това 
дължения на това явно 
налац’ не е само това.

Тези дни само в района на Висок "Комуналац” 
провежда строителни работи по пътища и водо
проводи на стойност 115 000 динара. От 12 август 
насам на пътя от Долни до Горни Криводол са 
насипани 580 м чакъл. На пътя от моста на Ка- 

рекг^ към Брайковци - 489 м3, към Въл- 
ковия - 147 м' чакъл. Не само че са насипани, 
тези

ето не е решило проблема с водоснабдяването 
дори и чрез селска чешма. Единствената чешма в 
селото, позната като Нешин бунар, всъщност изо
бщо не прилича на чешма, защото в последно 
време е много замърсена - най-вероятно от фер
мата за угояване на юнци. Същото е положението 
и с

са и основните за- 
предприятие, но "Кому-

останалите бунари в селото. До фермата е 
доведен водопровод, от който "Комуналац" тря
бва да отклони вода за насред селото и тук да 
направи селска чешма. Всичкият материал вече е 
набавен и се намира в Изатовци и предстои про
веждане на работите. За изатовчани това няма да 
струва нищо, защото това е своеобразен подарък 
от "Комуналац”. "Ако след това те искат, могат 
да отведат от тази вода и до домовете си”, каза 
Емил Соколов, директор на "Комуналац”.

меничка
но

селски пътища са обработени и с валяк, а 
около тях всичко е почистено. Освен това пред
стоят определени работи върху' водопроводи в се
лата Изатовци и Вълковия.

Изатовци е единственото село във Висока, ко- а. т.

"УСЛУГА" - БОСИЛЕГРАД

Последно 

предупреждение за 

длъжниците

разходваната вода са и предприятията "Чора- 
пара”, "Кобос", "Бор", "Сушара” и "Слога”, ка- 
кто и Здравният дом, Центърът за култура и др. 
Имената на гражданите този път няма да посоч
ваме. Затова от предприятието предупреждават, 
че толерантност вече няма да има.

"Въпреки многобрсйните досегашни преду
преждения и покани длъжниците да платят дъл
говете си, те си правят оглушки, отсрочват за
плащането и с това поставят под въпрос редов
ното водоснабдяване и поддържането на чисто
тата в града" - подчерта директорът на предпри
ятието Иван Тончев.

В предприятието казват, че това ще бъде пос
ледно предупреждение и всички, които не платят 
своя дълг ще бъдат изключени от водопроводната 
мрежа или пък ще бъдат приложени други зак
онни мерки.

за из

Явното комунално-битово предприятие "Ус
луга" в Босилеград се среща с големи трудности 
при събирането на таксите за вода, поддържане на 
чистотата и другите комунално-битови услуги. 
Многобройни обществени предприятия и ведом
ства и голям брой граждани му дължат над 160 
хиляди динара. Най-много - 120 000 динара - им 
дължи Дирекцията за строителни площи и местни 
пътища. Между "забравилите" да платят таксата

Верча и Дрина Михайлови с внучето си

Малмьо, първия град след Германия. Дълго стояли без да излизат 
перона. Когато един господин им посочил влак, на който пишело 

"Стокхолм”, пътниците от Югославия изпълнили шест - седем 
вагона, тапацирани, чисти, удобни. Но идва началник гарата и вика 
"Аут!”: това бил влак, предназначен за някаква делегация. Обяснил 
им, че след половин час за тях ще се композира друг влак и ще ги 
поеме Агенцията за работна ръка. И нали шведите си имат органи
зация и закони, от този момент всичко е организирано, прецизи
рано, уточнено. В Стокхолм първо ги настаняват в работнически 
хотел, получават джобни пари на първо време, даже отделно по 10 
крони за цигари. Хранят се и нощуват безплатно, докато не ги поеме 
трудовата борса и разпредели по специалности и нужди на пред
приятията. Верча казва, че тогава много се търсели работници - 
това е била първата голяма вълна от гастарбайтери. Днес 
фабриките нямат нужда от толкова работници, защото процесът е 
предоставен предимно на роботи и компютри. Верча се настанява 
в град ВЕКШЕ и само след месец изпраща на съпругата си първия 
паричен запис от 180 шведски крони, а през 1966 година я вика при 
себе си, изпраща билети за влака, идват и децата. Настанени са от 
фабриката безплатно в една стара къща, съпругата му започва да 
работи в конфекция "Петрис", а той си е на бетонните конструкции 
а после в СКАНИА - индустрията за автомобили. Там работи 23 
години. Днес Верча и Дрина са пенсионери, той има пенсия в размер 
на 2000 ДМ, тя - 1500 ДМ. Живеят в Кристианщадт, имат пълни 
права като всички останали шведи. Имат свои шведски паспорти, в 
администрацията се оправят лесно, защото тя е проста, точна и 
подредена. Отдавна е научил шведски език, малко по-трудно пише, 
защото и при тях за един звук трябва да се напишат по две - три 
букви. Другарува с финландци, датчани, шведи, югославяни. Имало 
е време, когато освен в редовните осем часа, е работил и в 
извънработно време в събота и неделя. Има огромно желание да се 
върне със съпругата си тук, но ще чака още малко, докато валут
ните и държавни работи не се уточнят.

Към края на септември ще си тръгне. От Парачин ще тръгне 
един автобус, собственост на югославяннн и ще пътува по линията 
Парачин-Кристианщадт - директно. Ще си понесе чушки, защото 
все още не може да свикне с шведската кухня. Но от града, в който 
живеят, до Малмьо има само 80 километра. Там се снабдяват с 
нашенски продукти, има големи магазини, конто получават стоки 
от Югославия, месни произведения, колбаси. Шведските не са им по 
вкуса. Верча и Дрина ще си отидат, но ще си мислят за своите тук, 
в нашия край. А на секцията им ще се кипрят две рукатки, едно 
стомненце за вода и една стара ютия. Откъде шведите да знаят, че 
в тези рукатки се кваси мляко и лесно се носи на нивата на зажад-

м. я.
на

РАДЕЙНА рия, помещаваща се в сградата на бившото 
основно училище. Освен жителите на селото, 
на тържеството присъстваха и представители 
на Общинската скупщина и Здравния дом в 
Димитровград.

Финансовите средства за адаптация на по
мещението, в което занапред ще се осъще- 

житслите на Ра-

Открита е 

амбулатория
ствява здравната защита на 

На 11 септември т. г. в село Радейна (Димит- дсйна, са обезпечени от селяните чрез местно 
ровградско) по тържествен начин на жителите на самооблагане, както и от ОС в Димитровград, 

беше предадена адаптираната амбулато- б. д.селото

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА са използвани големи количества минерални 
торове и въпреки това добивите са високи.

През следващите няколко седмици па нивите 
ЗК "Сточар” предстои да се прибере тазго

дишната реколта от слънчоглед (засаден на 58 
хектара), царевица (около 40 хектара) и картофи 
(около 7 хектара). Според преценките па агроспе- 
циалистите, тази година слънчогледът на терито
рията на нашата община не е в добро състояние и 
е под въпрос дали до прибирането му той ще узрее 
напълно. Царевицата е доста обраснала с плевели, 
така че тази година не трябва да се очакват изклю
чителни добиви. Царевицата на площите на Сто
чар” е предназначена преди всичко за силаж. Що 
сс отнася за картофите, агрономите 
засадените с тази зеленчукова култура 
пълни с плевели, но въпреки това през тази година

огколкото

ЗАВЪРШИ
ЖЪТВАТА

на

Тези дни работниците от земеделската коои- 
ерация "Сточар” от Димитронград със съдействи
ето на частни комбайнери ожънаха в района на 
Висок и последните 30 хектара площи, засети с

. По този на-ечмик, собственост на кооперацията 
чин жътвата на територията на Димитровградска 
община приключи окончателно. Когато сава ДУ- 

тазгодишните добиви от пшеница, агр - 
"Сточар” са предимно дополтц тъй като 

от ] 60 хектара площи

посочват, че 
ниви сама за 

мите в засети е тази култура, кооп
ерацията е събрала около 500 тона а'ьрно (над З 
тона на хектар). Агрономите имат и още една 
причина, за да бъдат доволни: през тази година не

много по-добра реколта,се очаква 
през миналата. Б. Д.

Все още никой не е изчислил щетите, ко- 
вълците нанасят на селяните в общината, 

те са значителни. Според някои 
преценки това е основната причина, че фон- 

„„ дът на овцитс годишно намалява е над 100
В Босилеградския край вълчата ншшет пр бройки Въпреки големите загуби, все още 

дължава. От няколко дни вече не ст?Ществув и (|”кой не ,1рСдприема необходимите мерки за 
стадото на Еленка Иванова от Ресен. * унищожаването на вълците,
колкото е имала, 12 от тях са били удавени от

РЕСЕН ито
но се смята, чеВълци удавили 12 овци няли ратаи. „ _

Пожелаваме им добър път и да си дойдат в Поганово, но 
тукашните пътища да се оправят, за да не им е по-различно от 
тамошния живот.

Тук слънцето е по-дружелюбно.
Лилия Нейкова

В.Б.

вълци!
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯДИМИТРОВГРАД

Изложба на Станка 

одорович от Белград
Подготвя се 

отбелязването на 

110-годишнината на 

Димитровградския 

театър

На 12 септември тази година 
в Димитровградската галерия бе 
открита изложба на белградска
та художничка Станка Тодоро
вци. Пред димитровградските 
любители па изобразителното 
изкуство тя се представи с дваде
сетина платна, работени в мас
лена техника.

Художничката пи е особено 
мил гост, понеже е участник в 
два наши пленера 
манастир” ‘94 и’95. Тази път тя 
ни удостои е прекрасна изложба, 
която димитровградчани ще им
ат възможност да разгледат през 
следващите петнадесет дни.

Станка Тодорович е родена 
през 1946 година в Горна Треш- 
невица. Художествена акаде
мия, специалност графика, е за
вършила през 1972 година при 
професор Миодраг Рогич, при 
когото е завършила и постдип- 
ломпн студии през 1974 година.

Сегашния цикъл от свои кар
тини Станка Тодорович е пос
ветила на сестра си Райна Ми- 
лованович и го е нарекла ”ПЛИ- 
РОМА” - Божествена пълнота, 
която се е откъснала от Космоса 
и след което е била сътворена 
Земята, после Небето, а оттам 
пък и шумерско-вавилонската 
култура. Тъкмо оттам художни
чката черпи мотиви за творбите 
си. Земята, която е била пуста и 
тъмна според Библията, получа
ва светлина... и художничката 
умело се опитва да долови и 
представи на зрителя именно те
зи, трудно разбираеми за нас мо-

В рамките на подготовките 
за тържественото отбелязване 
на 110-годишнината на димит
ровградския театър "Христо Бо
тев" наскоро трябва да се орга
низира комитет, който ще при
еме подходяща програма за о т
белязването на този значителен 
юбилей. Тази информация ни 
предостави г-н Слободан Алек- 
сич, актьор и постановчик в те
атър "Христо Ботев" и рефер
ент за самодейност в димитров
градския Център за култура. 
Според думите на г-н Алексич, 
по повод 110-та си годишнина ди
митровградският театър най-ве
роятно ще изпълни и няколко 
стари представления, а не е из
ключено да се подготви и отпе
чата и подходяща книга (моно
графия).

Макар че тази година енту
сиазираните артисти от теа- 
тър"Христо Ботев” вместо две, 
подготвиха три нови представ
ления, през предстоящия период 
има добри перспективи да се 
подготви още едно ново театра
лно представление. Тази въз
можност ще стане реална, док- 
олкото бъдещият комитет за 
подготовка на отбелязването на 
юбилея вземе такова решение и 
го предложи на Управителния 
отбор на Центъра за култура, а 
този отбор предаде идеята на 
компетентните органи в Общин
ската скупщина. "Ако компе
тентните общински органи се 
съгласят да финансират подгот
вянето на още една пиеса, тогава 
няма да има никакви проблеми” 
- изтъква Алексич и добавя: - 
"Ние все пак сме учреждение, 
финансиращо се от общинския 
бюджет и, за съжаление, не мо-

- "Попшовски

Плирома, 140x120, 1991.

и безсмъртието. С този цвят ху
дожничката представя "микро- 
макро” света с неговите форми. 
Картините на Станка Тодоро
вич следят ритъма на космичес
кото разширяване и събиране и 
по този начин екзистират.

Трябва да добавим, че излож
бата пристигна направо от гале
рията на УЛУС от Белград, къ- 
дето тези великолепни картини 
бяха изложени.

тиви. Тя рисува абстрактно, а 
картините са работени изключи
телно в маслена техника, със из
вънредна пластика, която изгле
жда почти като релеф. Синьо и 
бяло (божествена светлина) 
облъчват пластиката, релефа - с 
охра - зелен цвят, който симво
лизира светлината на природата.

На картините преобладава 
синият цвят, наситен с прозир- 
ност от вода, въздух и кристали. 
А това е цвят на Духа, който е 
тук да отвори и затвори форми
те. Синъота е цвят на мъдростта

Слободан Алексич

бро сътрудничество. Също така 
се надяваме в скоро време да 
осъществим идеята за открива
нето на школа за цигулка и шко
ла за гайда в рамките на Цен
търа за култура, но дали това ще 
стане, до голяма степен зависи и 

среса на потенциалните 
курсисти" - заключва Алексич.
от инт

Д. Димитров
Б. Д.

ПО ПОВОД СРЕЩАТА НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ОБОГАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

БИБЛИОТЕКИТЕ
По почин на Народната библиотека в Ди

митровград и Издателство "Братство” от 
Ниш в началото на август т. г. беше про
ведена среща на литературните творци от 
Димитровгадски край. Повод за това начи
нание е предстоящата стогодишнина на биб
лиотечното дело в Димитровградско. По
хвално е, че споменатите две културни ин
ституции са станали инициатори на такива 
непосредствени, живи контакти между лю
бителите на книгата (читателите) и твор
ците на художественото слово. Положител
но е и това, че Народната библиотека про
явява готовност да разклонява и обогатява 
своята деятелност, т. е. към основната си 
дейност - предоставяне книги на четене - да 
привлича и обединява литературни творци.

От друга страна, срещата в Димитровград 
е своеобразна изява на едно положително 
явление: нашата среда да не бъде само кон- 
сумент на ценности на художественото сло
во, но самата тя да създава такова на своя 
майчин език. Библиотеката се явява като 
обединяващ фактор на творческите сили и 
насърчава надарените за творческа работа 
за създаване на изворно творчество - лит
ературно и научно.

На такива срещи се създава непосред
ствен контакт между онези, които сътвор
яват литературни творби, и любителите на 
художественото творчество. Освен четене
то на свои творби, тук литературните твор
ци дават някои информации за това, което 
създават: за начина, по който творят, до как
ва степен са под влияние на майсторите в 
литературата, какви мотиви привличат най- 
много тяхното творческо внимание и пр. От 
своя страна почитателите на литературата 
изказват впечатленията си от прочетеното 
от даден автор - какво им харесва или какво 
им пречи при възприемането на дадена 
творба като художествена цялост. В този 
смисъл литературните срещи са полезни

колкото за любителите на книгата, толкова 
и за техните създатели, защото те имат въз
можност да направят един вид проверка на 
това, което са сътворили.

Литературните срещи, особено когато на 
тях участвуват опитни поети и писатели и 
млади, начеващи творци, имат още една по
ложителна роля от творческо естество. Из
казванията за творческата практика на пи
сатели са от голяма полза за узряването на 
младите творци, ако те имат желание да из
ползват полезното и поучителното от изми
натия път на зрелите творци. За един на
чеващ автор надникването в творческата 
лаборатория на утвърден и известен писа
тел с от особена полза, защото може да му 
помогне да избегне излишните и безрезул
татни лутания, докато търси и намери свое 
творческо кредо.

До колкото литературните срещи са добре 
замислени и организираш! - с четене на ориги
нални творби и обсъждане на прочетеното от 
дадени автори, както и обсъждане на литера
турни проблеми и явления, дотолкова те дават 
своя значителен принос към обогатяване на 
културния живот в съответната среда.

Начинанието на Народната библиотека _ 
Димитровград, в сътрудничество с Издател
ство "Братство”, от самото начало 
менуването стогодишнината на читалищно
то дело да включи и ангажира писателите и 
поетите, израстнали от местната среда, съ
що заслужава похвала. Защото кои други 
преди тях и повече от тях биха могли да 
допринесат тази стогодишнина да получи 
съответно осмислено съдържание? Литера
турните творци, произлезли от тази среда 
трябва най-много да допринесат, щото про
грамата за ознаменуване стогодишнината 
на читалищното дело в Димитровградско да 
бъде съдържателна и функционална, да по
каже развитието и благотворното влияние 
на читалищното дело върху духовния на

предък на този край. На това поле 
Цариброд, т. е. днешният Димитров
град, има с какво да се похвали и да 
покаже какви резултатати е постигнал 
през изминалите сто години.

Това, което беше организирано от 
библиотеката в Димитровград, би мо
гло да бъде последвано от тази в Боси
леград, защото и оттам има мнозина 
изявени писатели и поети, автори на по 
няколко книги.

По-полезно и градивно би било за 
нашето литературно творчество и за ку
лтурния живот на българите в Югосла
вия да се възобнови практиката, която 
съществуваше преди преживените съ
тресения и кризата поради ембаргото - 
взаимното съдействие между библиоте
ките и Издателство "Братство” в уреж
дането на литературни срещи, както и 
гостувания на поети и писатели. Тъй ка
то в настоящите условия "Братство” 
трудно може да поеме материалните 
разходи при организирането на литера
турни срещи (което правеше по-рано), 
тази роля биха могли да поемат биб
лиотеките в нашите общински центро
ве, както прави, например, Крушевац, 
Търстеник, Смедерево, а в последно 
време и Гаджин хан. Библиотеките биха

жем да живеем само от спонсор
ството и от продажба на биле
ти”.

От г-н Слободан Алексич 
узнаваме и това, че в момента в 
Центъра за култура сериозно 
обмислят идеята да формират 
отново културно-художествено 
дружество. Въпреки че са напра
вени и конкретни стъпки в тази 
посока, най-острият проблем, 
затрудняващ реализацията на 
тази идея, е липсата на профе
сионални кадри. "Вече дълъг пе
риод от време, изтъква Алексич, 
този проблем е актуален в на
шите среди. Нашият град особе
но се нуждае от музикални спе
циалисти. В момента в Димит
ровград има само един профе
сионален преподавател по музи
кално възпитание. Затова тря
бва да намерим възможност да 
привлечем такива специалисти в 
Димитровгад. Само така можем 
да постигнем по-високи резулта
ти в областта на музикалното 
възпитание. Няколко димитров
градчани са завършили музикал
на академия, но, за съжаление, 
тези хора сега не живеят тук. В 
основното училище "Моша Пи- 
яде” и в Димитровградската гим
назия отскоро работи препода
вателка по музикално възпита
ние от Пирот, която иначе е сту
дентка в IV курс на Музикалната 
академия. От нея и ние очакваме 
твърде много и се надяваме да 
осъществим възможно най-до-

в

на озна-

могли цялостно да поемат ролята на до
макини за организиране на литературни 
срещи и гостувания на известни поети и 
писатели, а 'Братство", като издател
ство, да се грижи за осигуряването на 
участници и да съдействува за доброто 
обмисляне на програмата на литератур
ните срещи. По този начин библиоте
ките бързо могат да се превърнат в сре
дища на оживена културна дейност, ко
ето може положително да въз действува 
върху живота на местната среда.

Миле ПРИСОЙСКИ

о 18 СЕПТЕМВРИ 1997 г.
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Левски в българската 

литературна класика (5)
ИВАН ВАЗОВ

История, записана 

на камък
НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ И ОБРОЧИЩА 

В ДИМИТРОВГРАДСКО (1)
Надгробните паметници и заветните кръстове в 

Димитровградско представляват богат исторически 
материал за изследване на нашето минало. Чрез над
гробните паметници може да се изследва историята 
на родовете в селата, а чрез тях и миналото на самите 
села. Заветните кръстове, поставяни по време на го
леми епидемии или заради почитането на някой све
тец от един род или от цялото село, също предста
вляват едно богато културно наследство, което все 
още не е достатъчно изследвано.

Заводът за запазване на историческите памет
ници в Ниш само частично е регистрирал някои над
гробни паметници и оброчища и тези експонати пот
върждават убеждението за необходимостта от про
дължаването на изследването, за да можем да имам 
по-ясна представа за нашето културно наследство.

Не може да се пренебрегне и частичното описа
ние на някои паметници в нашия печат или по-об- 
стойното регистиране на заветните кръстове в За- 
бърдието от Кирил Тодоров, чието описание и из
следване е публикувано в списание ”Мост” (105/ 
1987). Някои заветни кръстове се споменават напо
следък и от Цветанка Андреева в бележките за ми
налото на селата в Забърдието.

Трудно е сега в една статия да се каже всичко за 
надгробните паметници и заветните кръстове в Ди
митровградско, но с посочените примери ще напом
ним на хората, че трябва да ги пазят, защото всяка 
черта, буква или орнамент, тяхната форма и начин на 
изработка убедително разкриват моменти от нашето 
минало.

Ако край селото видите някой кръст, вдълбан в 
земята, покрит с мъх и частично претърпял повреда 
- било от хората или от разрухата на времето, трябва 
да го пазите. Някои от тези паметници дори трябва да 
се поставят на по-сигурно място и по този начин не 
само да се осигури тяхното запазване, но и да се 
показват на хората, които се интересуват от нашето 
минало. Музеят в Пирот практикува това отдавна, а 
в Димитровград с това може да се ангажира библи
отеката - така както пази арехеологическия мате
риал от по-далечното минало. Във връзка с това 
наше твърдение и с препоръките ни ще посочим

Левски
(Продължение)

Мисля, че човекът тук, ни тоя свят 
има ерин ближен, има ерин брат, 
ош кои се клетва монахът отказа, 
че нел йо-висока Бог ни тук Показа, 
че не с това расо и не с таз брада 
М(>га да отмахна някоя беда 
ош оня, що страда: мисля, че канонът 
мъчно ще направи да замлъкне стонът, 
че ближний ми има нужда не в молитва 
мисля ази още, че овчарят същ 
с овцете живее на Пек и на дъжд, 
и че моите братя търйят иго страшно, 
а аз нямам нищо и че туй е гряшно, 
и че ще е харно да осашвя веч 
таз ограда шиха, ош света далеч, 
и да кажа тайно две-три думи нови 
на онез, що влачат тежките окови.
Рече и излезе.

Каменица - паметник с буквата "У" (1828)

историческото минало.
В Славиня има един интересен паметник на някой 

си Драги Пейчев от с. Росомач, първият човек, който 
е разстрелян на българо-сръбската граница. Той е 
разстрелян по нареждане на поручник Зографски, 
командир на граничния пост. След като Пейчев бил 
предупреден да не минава границата и да не пренася 
стоки за търговците от Славиня и Росомач, Зограф-

Девеш годин той
скита се бездомен, без сън, без йокой, 
йод вънкашност чужда и йод име ново 
и с сърце Порасло и за кръст готово, 
и носи съзнанье, крейосш, светлина 
на робите слейи в робската страна. 
Думите му бяха и Прости, и кратки, 
Пълни с уйованье и надежди сладки 
ГЪвореше често за бунт, за борба, 
кат за една ближна обща веселба, 
часът на която беше неизвестен; 
изйишваше кой е сърцат, сиреч честен, 
участник да стане във Подвига свят; 
всяк един сушашел беше му и брат.
В бъдещето тъмно той гледаше ясно. 
Той любеше свойшо отечество красно. 
Той беше скиталец и кат дете Прост 
и като отшелник жевееше в Пост. 
Горите, Полята Познати му бяха; 
горските Пътеки кракът му видяха, 
Пустинята знайте неговия глас, 
хижата го знайте и на всеки час

някои примери.
Кръстове с буквата ”>Ц” има на паметниците в 

Славиня, Каменица, Пъртопопинци и някои други 
села. В Славиня надгробният паметник на рода Ма- 
шинци край черквата е от 1863 година. В Каменица 
буквата ”Ц” се забелязва на още по-стар паметник - 
от 1828 година, а паметникът с буквата ”Ц” в 
Пъртопопинци е дори от 1816 година. На паметника 
има текст: СТИ ОТЕЦ и имената Павле и Филип, 
Стака и Влада, Тодор и ЦУРЦА. А в дъното на памет
ника е записано годината на старославянски яах« = 
1816. Това е най-старият паметник в Димитровград
ско с буквата ”Ц” и датира две години преди публику
ването на "Сръбски речник”, отпечатан във Виена 
1818 година, когато за пръв път в речника се явява 
буквата "Ц”, взета от старата румънска азбука.

Сега със сигурност се знае, че буквата ”Ц” в на
шите краища е пренесена от наши хора, които са 
ходили на работа във Влашко (Румъния) и там я 
възприели от старата румънска азбука.

Освен езикови познания, старите паметници 
могат да ни бъдат полезни и при проучването

Каменица - два надгробни паметника на 
близначета (1886 година)вратата й за него отворена беше.

Той се не боеше, Под небето сйеше. 
ходеше замислен, симси, без другар.
Тая заран млад е, довечера стар, 
одеве търговец, сега Просяк дрийав, 
кога веше нужно - хром и сляй, и клийав; 
днес в селото глухо, утре в някой град 
говореше тайно за ближний Преврат, _ 
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът 
и че време веч е да въстане робът; 
че щастлив е оня, който вдигне Пръв 
народното знаме и Пролее кръв,

трябва твърдост, кураж, Посшоянашю, 
шрихът е Подлост, гордостта - Пиянство,

ски дава нареждане същият да бъде разстрелян. Дра
ги е бил беден човек и пренасяйки стока за тър
говците, печелел по малко пари за прехрана на се
мейството си. Разстрелял го войнкът Гьоргьи Тра
киец. Зографски дал пари да му се направи паметник. 
На паметника е вдълбан следният текст: 'Тук почива 
Драга Пейчев от с. Росомач, убит от пограничата 
стража затова, че слушаше тези, които не зачитат 
законите на страната”. Зографски платил на май
стора 20 сребърни лева. Кръстът просъществувал до 
1971 година и изчезнал. Някой го взел като строи
телен материал. Текстът е запазен благодарение на 
Мики Нейков, който го записал преди това и ми го 
даде през 1965 година, когато започнах да пиша "Ди
митровградска хроника”.

В гробищата на село Каменица освен паметник с 
буквата ”Ц”, има и два малки паметника на близна
чета. Кръстовете са с малки размери, но с фина 
изработка - явно че са дело на майстор, който добре 
с владеел занаята си.

Съществува и един запис във форма на кръст, в 
който е издълбана годината 1815. Неговата изработ
ка заслужава внимание от художествена гледна 
точка. А най-стар паметник в Каменица в старите 
"Кожини” гробища е от 1804 година с надпис ’ БО
НА”.

на

и че 
че с
че равни сме всички в големия час- 
шой внасяше бодрост в народната свяст.

И всякоя възраст, класа, Пол, занять, 
взимаше у часшье в това Предйрияшье:~ 
богаший с Парите, сюрмахъш с трудът, 
момите с иглата, учений с умът, _ _ 
а той беден, гол, бос, лишеи от имотът, 

бе животътIза да е Полезен дал си
Той Беше безсшрашлив. Той Беше гошов 
сто йъши ри умре ни кръсти Хрисиюа, 
ри гори кит Хуси или киш Симони 
яи йраириши сншии ри мре йор триона. 
Смършша Бе яи него Пришиел и Бриш, 

Беше Сйийно в ръкави си яр,

Край черквата в село Пегьрлош се намира един 
кръст с лика на Богородица. Това, изглежда, е един
ственият паметник с релеф на Св. Богородица. Кръс
тът е висок 2,20 м, а годината на изработката не е 
отбелязано, но според специалисти от Завода за за
пазване на историческите паметници се счита, че е от 
края на XIX век. На паметника са записани имената: 
Петър, Мата, Бона, Иванка, Мара.

В Петърлаш се намира и заветен кръст, висок 
2,40 м. Изрязан е от варовик, а на него има надпис с 

Млаца, Недо, Станко, а в долната част "СТИ 
КИРИК И 10ДИТА” и годината зи на старославян
ски 7201 - 5508 = 1693 г. Това е един от ной-старнте 
заветни кръстове, поставен край черквата през по
следните години но XVII век.

зашил
кръсти му вярно оръжие висеше, 

зари Бъре страшен, кога нужри Беше. 
Той не знайте ошрих, ни мир, пито сън, 
оГгърнил се Беше ни рух, ни огън. 
рушиши си лейше ияла в ерно слово, 
йонянга чело си мръщеше сурово 
и Шам се чешеше и укор, и гняв, 
и руши уйорни, и железен нрав.

на

имена:

Той беше невирим, финСйом или сянка. 
Озове се в черкви, мерне се в серянки. 
Покаже се, скрий се, Без знак и Без слер, 
навсякъре гонен, всякъре Приет.

. След*а -

Богдан Никола*

(В следващия брой: ДИМИТРОВГРАД - каме
нен кръст със тайнопис)

Надгробен паметник с орнаменти
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братовчедът им Детко Петров в "Старческо село .
Вярвам, че общината ще вземе решение да помогне 

на тези хора, но и аз апелирам кък пъртопопинчяни. 
"Добри хора, помогнете на своите съселяни, завърнали 
се от Босна но принуда, без основни средства за живот. 

Пъртопопинци е едно от по-богатите села и Забър- 
(Продължение от миналия брой) дието. Има хубави къщи и заможни домакини. Земедс-

- & листо е осъвременено, в селото има 21 трактора, 4 ком-
В село Пъртопопинци има много печнлОнрн: Иесе- бай||И [3 М(УГОКултипатора и 1 жетпарка. Частният чс- 

нко в Канада, Бирма в Холандия, Мирко Борков, Илия медеЛсКИ производител Ваша Наков е награждаван от 
Донков в Австрия, Николай и Кирил Стефанови. Гоиш земсдилскат., кооперация "Сточар” за рекордно нроиз- 
Иотев, Павел Гогов, Кирил Перчев в Германия, Новко Т|Ю „а пшенииа (550 кг па декар), което е оптимално
Арсов и Ненад'Трайков в Австралия. Симеон Йотов във зп зпбърдИсто. в момента най-добър земеделски произ- 
Франция, Никола и Аца Алексови с баща си Тодор в „одител от сслото с Георги Владимиров Неделькьов, 
1 ермания и други. който отглежда 100 овце, обработва земята по съврсмс-

Участници в Народноосвободнтелнпта война от село нен има трактор и всички необходими помощни
Пъртопопинци били: Цветан Велков Васов(роден 1919 мацш комбайн, камион. В работата му помагат два- 
год.), Генчо Велков Васов (1914) Никола Илиев I огов мата млади си|10пе рОМан и Асен, а когато са свободни, 
(1918). Йеста.Величков Гогов (1919), Цветан Величков идват „ Гоц|а и Новица ОТ града и те помагат в полската 
Гюров (1923), Богдан Алсксов Янков (1924), Гроздан работа Пз.ртопопиици може да се похвали и с хора от 
Борисов.Янков (1921) и Денча Велков Джурджов( 1920). Каквито са: Слободии Васов, който работи в
Александър Тодоров загинал в Априлската война в п Николай Стефанов, който държи рудника в 
борбата при гр. Ниш през 1941 година. През септември ^ ,, си|ювето му Мика„ „ Детко Стефанови. В
1944 година за председател на народноосвободителния 
отбор в Пъртопопинци бил избран Еленко Велков Джу- 
рджов. След освобождението в селото имало Местен

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ПЪРТОПОПИНЦИ

Весели пъртополинчани със смиловската музика

Смиловци, манастира "Св. Кирик” в См и ловци, черква 
и манастир в Гуленовци, черква и манастир в Радейна, 
черква в Одоровци, пещерите в Пстърлаш, асфалтов 
път и връзка с Димитровград с авзобус веднъж дневно, 
магазини във всички села, поща в Смиловци - идеални 
услопия за "зелено училище” за учениците от Дими- 
тровградска община. В селото се завръщат пенсионери 
от града. Реставрират се стари и се строят нови къщи, 
каквито са на д-р Симеон Васов край езерото и бизнес
мена Микан Стефанов, който има къща с басейн в дво
ра. Отправям апел към всички пъртопопинчани да не 
позволят сградата на училището да пропадне, защото 
ако не можем да строим нови, поне старите да запазим 

нещо ще послужат. Миналата

селото п сега се провеждат различни инициативи за 
подобряване на живота на хората. Старата чешма вече 

_ _ не с стара, а с пълно право може да се нарече Нова
народен отбор - Съвет. където се взимали решения за зшцото е изградена много хубаво. Надали има
оправяне селските работи и подобряване на живота на човек, който да мине край нея, а да не спре, да не отпоч- 

иие и да не пийне студена водица. Но сега местната 
общност трябва да направи всичко възможно за уреж
дането на местото около чешмата, да се засадят вечно 
зелени дървета, орех за сянка, липа, тополи...

В недовършената сграда на Културния дом, в стаята, 
където се провеждаха събрания, е открита амбула тория 
и веднаж седмично в селото идва лекар. Обезпечени са 

вор. отворте се порте девоячкье, да улезне тая силна за реставрацията на черквата. Местната общ-
войска... , или Мило ми госие налезло, налезло и пасе- 1 1 1
дало...". Сега ако знаеше, че нейните гости завинаги са 
пристигнали в родното село, в родната къща, на бащи
ния праг, но като бежанци! Мъчно и жалко! Но нека да

хората.
В село Пъртопопинци, след войната в Босна, оста

вили всичко, което са имали там, от Сански мост се 
завърнаха без нищо хора от фамилията Петрови - Пет
ър и Миряна с децата, Буба и Елка с децата, Радка с 
децата, а мъжът й загинал в борбата. Спомням си как 
тяхната майка, свекърва, баба Тала хубаво пееше: "От-

от разруха, а те все за 
година на 21 юни и тази година на 13 юли се организира 
"Интср-спид” рали през Видлич със старт от Горни 
Криводол и финал при Манастирска воденица. И не 
само заради това - Манастирска воденица във всички 
случаи трябва да се поправи, изкове, измаже, избели, 
лрепокрие, за което е нужна само малко добра воля. 
Така няма да грози хубавата Стара чешма и пътниците, 

чакат тук автобуса ще се чувстват по-приятно.

пост трябва да вземе някакво решение и да не позволи 
най-хубавата училищна сграда в Забърдието да пропа
дне, защото, ако някога тя е служила за летовище на 
децата, защо отново да не бъде както преди? Сградата 
е подходяща за провеждане на художествен пленер, тъй 
като тук се езерата, врелото, има телефон, тук е хуба
вият манастир "Св. Гмитър" в Бребевница, рудникът и 
врелото в Мъзгош, водениците на Забърдската река, 
черквата "Св. Георги” в Пъртопопинци, черквата в

които
Пъртопопинци е хубаво село, а пъртопопинчани са до
бри и трудолюбиви хора.

са живи и здрави - между своите съселяни н на своя имот 
няма да са без нищо.

"Когато и да се появи някой от тримата ни, шумно се 
отваря високата стринина порта. Винаги ще изкочи ня
кой от стрининото семейство. Сега зад портата е тихо. 
Не знам дали туй лято е идвал някой от нейните?” - пише

- Край -
Цветанка АНДРЕЕВА

КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО НА 
ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА КУЛТУРА Тиябарската черква ” Успение Св. Богоро- 

дичнол е построена през 1871 от славинския 
майстор Йован Илич - разбира се, с дарения 
от местното пиротско население. Иконите 
са изографисани от представители на 
Самоковската художествена школа, под 
ръководство на главния майстор Николай 
Йорданов. Иконостасът и резбите са 
изработени от Стойчо Маранга - от същата 
школа, през 1872 година.

След обнародването на текста ” Православни 
храмове в нашите краища" ни се обадиха доста 
интелектуалци и православни свещеници с цел 
да подкрепят нашите усилия за разясняването 
на православната духовна култура. Между 
обадилите се е и един учен от София, конто 
обеща да ни изпрати стара книга със сведения 
за повечето от православните храмове в нашите 
краища.

Православни 

храмове в нашите 

краища (2) стничеството се намира в гр. Пирот, в Тиябарската чер
ква "Успение на Св. Богородица”. От своя страна пък 
Архиерейското наместничество Пиротско е разпреде- Нишката епархия, е манастирът в с. Изатовци. Счита се, 

на 14 парохии: Пиротска, Димитровградска, Из- че той е няколко века по-стар от Погановския манастир, 
ворска, Калнска, Костурска, Крупска, Ръсовашко-Ви-

• Нишката православна епархия е една от най-голе- 
мите епархии на Сръбската православна църква

лоно
но днес на мястото, където се предполага, че някога е

сочка, Суковска, Станичевска, Сопотска, Сречковска, 
• Тиябарската черква в Пирот е седалище на Архие- Темска, Петровачка и Манастирска парохия на Пога- 
рейското наместничество Пиротско, към което при- новския манастир.
надлежат Димитровградската парохия и парохията на Димитровградската парохия е разделена на две части 
Погановския манастир

съществувал този манастир, няма и следа от него, освен 
останките от Изатовския манастир, строен през 1703 
год. В следващите няколко броя на вестника чрез разго- 
ворн, изявления и интервюта с първите хора от двете 

- Димитровград I и Димитровград II. Към Димитровград епархии, ние ще се опитаме да узнаем нещо повече за 
I, чието седалище е в черквата Рождество на Пресвета 
Богородица” (1892), принадлежат вярващите и право
славните храмове в Димитровград, Грапа, Градинье,

Нишката православна епархия е една-от най-голе- Височки Одоровци, Гуленовци, Пърто- 
мите епархии на Сръбската православна цръква, и об- попинци, Моинци, Мъзгош, Бребевница,

Смиловци, Желюша, Прача, Планиннца,

• Изатовският манастир е най-старият манастир на 
територията на Димитровградска община

православните храмове в нашите краища.

Ванче Бойков

ДИМИТРОВГРАДхваща територията на пет окръга в тази част на стра
ната - Нишавски, Пиротски, Ябланишки, Топлишки и Верзар и Радейна. Към Димитровград II се 
Расински. Тази епархия е разделена на 12 архиерейски числят вярващите от другата част на Дими- 
наместничества: Алексинашко, Белопаланско, Власот- тровград, Бачево, Лукавица, Гоиндол, Пе- 
инско, Нишко, Пиротско, Ябланишко, Косанишко, търлаш, Пъскашия, Сливница, Невля, Скъ- 
Крушевашко, Лесковашко, Ражанско, Свърлишко, и рвеница, Врабча и Борово. Селата от Ви- 
Топлишко. Димитовград и Бабушница се намират в Пи- сок> в които живее българско малцинство - 
ротското наместничество, което понастоящем ръково- Славния, Каменица, Сенокос, Брайковци, 
ди архиерей Христивое Николич. Седалището на наме- Изатовци, Больевдол, Вълковия и Горни и

Долни Криводол, принадлежат към Ръсо-
вашко-Височката -----
Към Манастирската парохия 
на Погановския

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА 

ЧЕРКВАТА
Все още не са започнали работите около реставрацията на 
черквата в Димитровград. Досега причината за това беше 
липсата на проект. Сега той е готов и, както изтъкна дирек
торът на Комуналац" Емил Соколов, през следващата сед
мица (след 15 септември) ще започне поставянето

около черквата. Вече е набавена и складирана 
"Металац" бакърна ламарина, с която ще бъдат обковани 
кубетата. Стойността на ламарината е 54 000 динара.

Както е известно, тази година е предвидено да се поправят 
кубетата и да се смени покривът, а догодина да продължат 
остналите работи. Налага се да се работи така, тъй като 
събраните средства са сравнително малко. До 15 септември 
са събрани около 60 000 динара, от които е и купена лама
рината. Очевидно е, че средствата от гражданите, колкото 
и да се отзовават на призива, са малко, тъй като според 
предварителните изчисления по проекта, предвидените за 
реконструкцията средства достигат 550 000 динара.

парохия.ШШШЕт^ ш V на сек-манастир се 
ЛШ числят вярващите и правосла- 
Н вните храмове от Власи, Трън- 

ски Одоровци, Бански ~ 
ШШа Поганово, Драговита, Искро- 
ЬЯ ВЦИ, Петачинци, Звонци, Куса 
ШШз врана, Ясенов дел, Нашушко- 
■Ирияг вица, Пресека и Ракита.
НиШ За съжаление, нито Вран- 

ската, нито Нишката епархия 
ЩШй разполагат с достоверни доку- 
ШШШ менти от

лето вI
дол,

ОК

■V- /I1
специалисти, които 

да докажат кой е най-старият 
храм на територията, където 
живее българското национал
но малцинство. Според някои 
данни, (за съжаление, неподк- 
репени от изследвания на ар
хеолози) най-стар манастир на 
територията, където живее 
българското национално мал- 
цинстово, а се числи към

За тези, които все още не са се отзвали наЩ призива пре
доставяме номера на джиро-сметката, на която могат да 
внесат пари: 42802-763-37 - с предназначение "за ре
ставрацията на черквата в Димитровград”.Черквата "Света Троица" в Лукавица

а. т.
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НОВИНАР
ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ - ФК "БАЛ
КАНСКИ"

накадемепе ГЛаван' ПРавиме <=и тока и он се обърна

стволи мИпЛ^ИкТСЛЮ’Я Редовно пратим ща ти пишеш у "Брат- 
0 ” “огУ рлободно да ти кажем да сам болье научно любат- 

няптим ^гарског* Свиджа ми се то що пишеш, йер пишеш о
све 'н ,пъку'Дм'? ““И«° НСМа ПраВО да се люти- ДРУГИМ Речима све наръкуеш . али буди мало самокритичан и напиши и оио
папиДо пК° ХТе° ®а ТЕ 6иЙе’ због онога що си свойевременно написао о великои врачарки - Ветки Клируской?
„,ДгРУГ Вуле ПОЧе да се смее’ пРосто Да се цепи. а колегите 
наставил, и я нема накаде. Оно не е за смешкьи, но за плаканье 
а най-лошото е дека е истина. Преди овал война я работеше у 
сараевско Ослободженье’. Там издавашеме една новина, ви
каше се Арка , и у нея писуешеме за лековити води, вра- 
жалици, баялици, видовити жени и за разни чудеса. Знам да съм 
писал и за Големоречката лековита вода, за манастирчето у 
Букова падина, па и за Ветку от моята маала. Тая Ветка Клисур- 
ска, тека ву бе дал ’уметничко”име, гледа у боб, каве, бае. Могу 
да кажем дека и дън дънъскье млого човеци я валят за това. 
Дойдат при Ветку, испият каве,

Признание за футболистите, 
треньорите и ръководствотоски

Чедомир Стойкович

Между тазгодишните лауреати на Септември
йски награди ни Димитровград е и футболният 
клуб "Балкански". Това е Повод да разговаряме с 
Първия човек на клуба, Председателя Чедомир 
Стойкович за наградата, усйехише и Проблемите на 
"Балкански”

След донасянето на първата кожена топка в 
Цариброд през 1922 г., футболът е спорт № 1 
в града. Отборът е имал успехи и поражения, 
но през последните четири години отбелязва 
само успехи. Тези успехи съвпадат с идването 
на Чедомир Стойкович начело на клуба. Той е 
нишлия по рождение, живее в Димитровград 
и вече дълги години е ръководител на пред
приятието "Металац".

• Господин Стойкович, какво значи за Вас тази 
награда?

- За "Балкански”, за футболистите, треньорите, 
ръководството на клуба и мен лично това е най-
голямото признание, което можеше да се получи. , „
Радва ме, че някой се сети и за футболния отбор, шеф на специалистите. Преди една седмица (вие вече 
особено сега в тези тежки моменти, когато, въпреки писахте за това) нашите петлета заеха първо място 
блестящите игри и отлични резултати, ние изпадна- на тУРнира в Пирот. Трима от тях са взети за отбора 

криза. В Сръбската дивизия влязохме почти без на Сърбия, а и по-рано е имало наши футболисти да 
най-добрите играчи на отбора, който игра през игРаят за Разни «лекции. Това е бъдещето на фут- 
пролетния полусезон. Трима футболисти се върнаха бола в Димитровград. Но за още по-големи успехи ни 
в "Раднички”, трима са наказани, един е войник, а трябват трима-четирима футболиста от други среди, 
няколко напуснаха отбора.

• Какво значи да си председател на един фут
болен клуб?

- Това е голямо задължение, защото и задъл-

рсобено се откроява Александър Петров, който е иона им каже по некоя и ка се 
све збере арно и на Ветку, арно и на народо. Ама я напишем у 
новината за нея дека млогу разбира. Новината с голем тираж и 
така почели да доодат писма. Тражат Ветка Клисурска да им 
помогне. Един ву беше писал украднен му млогу скупоцен алат, 

другого била болна вамилия, на трет крава се разводуе често, 
а никако да се преводи. Ка почея да доодат писмата, Ветка 
сречна, а нойните домашни я ружат, па и мене ме ружат да не 
пишем вечи. Ка я ружат, Ветка кюти, ама ка си излезнат она ми 
вика: ”Море, не слушай гьи, па пиши!” Беше млогу сречна и 
викаше - ти пиши я чу ти дадем каче сиренье. Верно, сиреньето 
е козйо, ама каче си е каче. Еднъж и беше повлекла, ама я го 

одведем Ветку на пазаро та си го продаде, а от парите 
беше купила млого убави обици. И дън дънъсье гьи носи. Ама 
един човек писал неколку пути до Ветку, турал и пликове у 
писмата да се она не поарчи, само да му одговори. Човеко е 
сигурно имал мука. Ишъл насекаде и решил че иде и при Ветку 
Клисурска. Задигне се он та право при нея, у Любата. Разпра- 
шал се коя е Ветка, а оно нели е малечко место свите я знаят, 
казали му и он се упутил право на Веткьина врата.

- Кой си ти, одека идеш, кого тражиш? - почела Ветка по 
своему. -Тражим Ветку Клисурску, одговорил ву он и си кютал. 
Мислил си она е видовита, требе да погоди кой е и защо е 
дошъл. Ветка го испитувала, испитувала, ама нищо не разбра
ла. Он видел дека нищо не разбира, и решил че тражи новинаро 
що е писал, да му плати путо и маяньето у Любата. Распитал се 
у Сараево кой е писал, каде живее и каде може да го найде. Едно 
ютро я отидо на работа, ка човек ме чека пред вратата. Ти ли 
си тай и тай, праша ме он, а я отварам врата да улезнем. Он по 
мене. Кюути он, кютим и я. По едно време поче да ме затиткуе 
познавам ли Ветку Клисурска. Я не съм си ни абър имал дека е

при Ветку и дека е са заради това дошъл при мене. Леле, 
мамкье писана, ка си ме загюстри онай човек, ка поче да ме 
наръкуе, да ме съветуе, па ка се опе да тражи пари да му платим 
путо що е ишъл у Любата! Едва се откачи от него! Дип 
ячечок, та това ме спаси.

- Ща каже Ветка? - прашуе ме Вуле.
Ма що че каже. рече ми дека е видела да е човеко дошъл от

далеко, ама това ютро имало млогу могла и нищо не видела у 
бобетата.

- Па опет пиши! - цуца ме Вуле.
инац "Балкански” претърпя още едно поражение. За това 

допринехсе и контузията на вратаря Тунич и тъй както нямаше 
резерва, на гол-линията застана Е. Иванов.

хме в
на

• В момепта кои са пай-големите проблеми в 
отбора?

- Имах голямо желание "Балкански” да стане 
институция, "имидж” на нашия град. За съжаление, 
не успяхме. Освен това отборът няма своиженията в предприятието в тези тежки времена не са , „

малко. Но се радвам, че благодарение на ангажира- помещения, офис. Всички събрания се провеждат в
Металац , ползва се техният телефон, факс... Мате-

нето и
нето на ръководството, а и с моя помощ, спасихме риалните средства също винаги са 

били голям проблем, но все пак 
успяваме да се справим. Голяма по
мощ ни оказват предприятията 
"Балкан”, "Комуналац”, "Пека- 
ра”, "Градня”, "Сточар”, "Мета- 

Ь&с! | лац” и Общинската скупщина пос- 
аж редством Съюза на спортовете.

Без тази помощ не бихме могли да 
Н съществуваме. Особен проблем е 
Ш недостигът на помещения за съб- 

№ лекални и за съдиите. Според из- 
ЦЖ§ искванията на ФСС; те трябва да 

бъдат на едно място и без да има 
И|§ контакт със зрителите. Получили 
1111 сме последно предупреждение и 

ако не разрешим бързо това, ще 
бъдем наказани, а може да се полу-

отбора от онова, което някои може би желаеха - той чи и забрана да не играем на нашия терен. Трябва ни 
да се разформира. Сега клубът има пет селекции: помещение и за документацията.
"петлета”, пионери, кадети, младежи и първият от- • Доволни ли сте от информативните средства? 
бор сениори. Това са над сто регистрирани фут- - Много съм доволен, особено от Радио Цариброд 
болисти. от които четири състава участват в първен- нТВ Цариброд, които твърде сериозно следят всички 
ства. Всички те трябва да бъдат облечни, обути, на- Също и "Братство", "Спортен журнал"
хранени, да им се обезпечи превоз. А къде са парите ”Спорт”
за съдии, делегати, разни котизации на футболни н . ,
съюзи (от общинския до ФСЮ)? • Ка1™° Щ<= поръчате яа вашите фенове.

- Само още малко търпение! Отборът в момента 
не постига добри резултати, но все пак се надявам, че 
след два-три кръга ще се консолидираме. Надявам се 
също така да бъдат премахнати наказанията на три- 

„ мата ни титуляри. Настояваме да доведем трима фут-
среди няма резултати. От тук се 1ерпят таланти за болисти от България. В отбора се върна и Божа 
първия състав. Но в последно време има все по-малко Днм„ отличен футболист. Обещавам, че пе-
такива млади футболисти. Не достигат и треньори за сента ’'Балкански-шампион!” пак ще се пее. 
тези категории и затова сме принудени да взимаме 
специалисти от други среди. Все пак голяма помощ 

-> преподавателите по физическо възпи- 
Основното училище и Гимназията. Сред тях

>

тЩ
Отборът на "Балкански" (Фото Буба)

ишъл

сам си

• На какво най-много обръщате внимание в от
бора?

- Най-много внимание се отделя на футболистите 
от младите категории, защото без тях в малките

Ваиче Бойкоя

За туршия 

дойде час...

• Много успех!
Д. Ставров

имаме и от 
тание в

На 27 септември 1997 година се на- 
вършават ДЕСЕТ ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила и никога 
непрежалима съпруга, майка и бли
зка.

На 17 септември 1997 година се 
навършиха ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
откако завинаги ни напусна нашата 
скъпа и непрежалима съпруга, май
ка, свекърва и баба

БАЛКАНСКИ”
- ”ДУБОЧИЦА” 1:1 (0:1)
В мача с бившия член на втора 

дивизия, "Дубочица" от Лесковац, 
"Балкански" бе твърде близо до 
първата си победа в тази дивизия, 
но радостта остана за друг път.

През първото полувреме 
тите имаха доста голови положе
ния, от които използваха само 
едно. През второто полувреме до
макините заиграха на всичко или 
нищо и в 64-та минута Стойков 
изравни резултпта, а 'Балкански 
взе втората точка.

гос-

БОРКА СОКОЛОВА 
(1932-1992)

от Враня, родом от Долна 
Любата

Нейният светъл образ остави 
незаличими следи в нашите сърца. 
Винаги ща си спомняме за нейната 
доброта, мъдрост и човеколюбив, 
които щедро раздаваше на всички. 
Поклон пред светлата й памет! 
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 
съпруг Сокол, синова Анани и Лео- 
нча, снаха Снежана, внук Никола и 
многобройни племенници

"НАПРЕДАК”
- "БАЛКАНСКИ” 3:0 (1:0) 
Въпреки добрата игра, в Алек- 

"Балконски" претърпя още

ВЕРКА СЛАВОВА 
от Димитровград

С болка и страдание се примирява
ме с истината, че те няма. Безк
райно сме щастливи, че та имахме 
и завинаги сме тъжни, че те загуби
хме. Благодарим ти за цялата лю
бов, внимание и мъдзост, които ни 
даряваше.
На 27 септември на димитровград
ските гробища ща дадем панихида. 
Каним близки и познати да ни при
дружат______________ ...

синлц
едно поражение, За това доприне- 

контузията на вратаря Тунич 
и тъй както нямаше резерва, на 
гол-линията застана Е. Иванов.

В седмия кръг от състезанията 
в Сръбска дивизия - група Ниш, 
"Балкански” ще гостува на Син- 
джелич" от Ниш, който е нпй-гол- 
ям претендент за първото място.

д. с.

се и

*-т-т; -гкггй-ак
колко « дебело портмонето на купувача. А.Т.
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ИЗБОРНО КЮТАНЬЕ
- Знаеш, ли дека ми омързе да пущам гпелевизорат! -

онядъп бай Крума оди Йовшину малу.-^ Завъртим на 
изборйете: те иийе сме те шия, 

та ако гласатс за нас, само за шес 
Нийе смо за вас, че 

Бог

жали
ми се
първи, а оно там орате за 
демек ко мелем на рану, 
месеца че потече мед и млеко по улицепи:. 
ви одведемо у Европу, а Европа че дойде при нас... А ония, 
да ви пази: лъжу, краду, мажу, обещаваю, ама>1С изпълнявам...

А я, Минчо,пити ми требе некой да ме води у Европу, оти 
си ми йс арно и тува, дал Господ понавъромо житие, има 
сиренце и масло,чувамо си с бабуту прасенце за Коледу, свс и 
морузята не су лоша, има и васульчак, дал Господ и здравис и 
не ми се иде отука. А йоше по-малко ми се посрсча Европа 
дома: она навикла нашироко да пърди, обича да се облачи у 
лъскаво, да дигне нос и да не види никога. Мсуи? текъв гос не ми 
требе, требе да се много поарчим да га дочекам...

Я си мълчим и чекам бай Крума да си каже мукуту,
човек да орати с отворено сърце, само слушай. Он 

малко помълча, уш настави:
- Па да чуйеш кво орате другьитс: нийс смо за вас штраили 

това, онова, вечимка не сте толкова западли, че будс това, 
онова, само се държте за нас и свс че си имате...

А третите су ми най чудни: »ш сва уста орате кико требе 
да си седимо дома и да не излазимо на изборйете, да не 
гласуйемо ни за йедшяте, уш за другьитс, ама само ньи да 
слушаме, а опи че опрас работете кико си знаю.несу они 
мачешка кашльица... Е са ми кажи ти: може ли да опраяш 
селскьстс работе кига си дома седиш и не оратиш 
селяците? кемск, расърдил се кмет на село - тека се каже при

оти
почне ли

със

пас...сАфвфтзмасНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ - Избори су, бае Крумс, сващо че чуйеш...
- Айдс, кажем си, че мансм угървуту програму, па че пущим 

вторуту. Пущим: а тамо га съглам запържили: решили уш. 
седъмнайесе дуиш, кандидати за прессдника, да даду да орате 
кво че напрайс они, ако стану прсссдници. Боже, да се 
прскърстиш с левуту руку: тсквоя валеше не съм чул и ка смо 
ишли за нсвесту. Те я съм текъв: пощен, искрсн, добър, умън, 
на метан, разбран, самно що уьс рече дека йс ко слъшусто, сви 
'<• сгрейе, че ни напрани богати, та нема да си знайемо 
*и.р-~тс... А за другьитс - дървля и камъньс: лъжци, крадци,

чбташци, айдуци, йедно орате, друго работе, трето мислс, 
и • ши, нсзаситни, лисшуз, вълци...

Епа са ми кажи: ако су толкова богати, заиуз се бора за 
кокалат? И на кога да всруйсш? Народ ат, ко що мислс, не су 
овце: свак има очи и види кво се праи и кво се непран, свак има 
разум, па знае кико може и по-добре да се пран. Кажи ми, ти 
си по-грамотан, кьмто койи да се обърнем, за кога да гласусм?

- А, бай Крумс, я съм твърдо решил тия пут да ш: агитуйсм, 
нека свак пран кико га акъл учи. А свс, за дън-дба че будс и 
изборно кюпшньс, па че си одънеш и че има време да премериш 
ду мете ш.1 свакога, па че видиш кому че всруйсш!

- Е, Манчо, най-млого ме плаши това изболо юотаньс?
- Защо? - чудим се я.
- Защо лиг У наше село имаше йедна баба Трсна. Сабалс 

пойдеше от ижу на нжу\ за свакога каже къв йс, кво йс напраил, 
кво се орезилил, ко се йс онреел, кикво му се вари у упенджаруту. 
кко вой дадеш чашку, че ууус уювали до Госуюда, кико си до- 
лшкъин, да си добър, кроуугък, арън... Накраят чс уюссди най- 
млого десетина минути и на уюодък чс ти заручи: "Това що 
оратимо - тука да си остане!". Сви знайссмо квайе баба Трсна, 
никой не вой вързуйеше кусур, а се усмивайемо и кажелю:" Еве, 
гьу баба Трсна уюшла да раздава юоупанье по село!".

А. овия пратстщи, или неканьсни госйс що обикаляйу през 
изборноуую кютаньс - съклст да те вати: почну од Кулина вана, 
върту, усукую, изнесеш и уюбийсш кьилце и докига не му видс 
дноуую ссду и упс гняве, докига свес не ууш се завийе. Накраяуп: 
изплюйу камичеуую и речу дека не би било лоше да гласуйеш за 

' що йс дошъл. Тсшън йеднога испратиш, свс ууш иде друг, и 
същото: увърта, усукуйс... Стра мс вана, оти за тия два 

дни юотаньс чс напипам дното на буренцето...
- А ууш нсмой да чакаш, почни одма от вратата: "Знам за 

кво си дошъл, я съм за твоите одавна, ама свс са ми йс 
уурилика!" - и гьи препрати...

- Тая ууш йс арка, Манчо! Може и тека да нхтраим. Ама не 
знам уюслс кво че орагуге.

- Аа ораупс! Това 
орате и без ууюва...

-Море, Манчо, йсдва чекам да мине и кютаньсто и избойсуугс, 
па 0а се сви опраимо на работу! - рече бай Крума и си оупидс.

•Докато ние си затваряхме очите, някои 
прогледаха.

•Най-напред му прогледаха ръкавите и 
крачолите, а едвам след това очите.

• Първо им престанаха жизнените, а след 
това обществените функции.

•Заради техните уверения, вече никой 
нищо не им вярва.

• Ключовият проблем е как да ги сложим 
под ключ.

•Стана известен откакто го сложиха в 
черната хроника на вестниците.

• Изкараха положителен баланс, събира
йки отрицателни числа, и сметката се оказа 
математически точна.

•Постите не са задължителни за тия на 
високите постове.

• Направиха компромис: и демократите 
са сити, и диктаторите на брой.

• Ние само ги псуваме, а те ни прилагат 
псувните на практика.

•Той беше сляп, а тия около него не виж
даха това.

•Заради тяхното отечество, мамицата ни 
разплакаха.

Я сам луд, имам 

уверенийе!
Беше това негде 1949 или 1950 годин. Данча Шипата, 

предратни трговац, майтапджия, бил задужен да издава 
бензин у Цариброд. Магацинат с бурищата бензин бил 
на данълпьото пазарище. У това време нейе имало 
бензинсЬе пумпе ко съга. Кому потребе бензин, Данча 
дойде, наточи му из буре, ако йе зор изокаю га некой 
пут и од дома.

Йедну ноч, у никой заман, ка си Данча най-благо 
спал, некой силно почел да тропа на пенджерат на спал- 
нуту. Данча рипнул ко попарен, и онака сън>ив, нер- 
возан, отворил пенджерат и запцувал:

- Маму ви вашу, ви луди ли сте, имате ли акъл, са ли 
се дооди за бензин, я сам ночъска у 12 легал, нану ви 
нанину, йа се уревайте от тука...

- Чича извини, ми смо из ]угословенске амбасаде у 
Софщи, па имамо мало бензина у колима, па ако 
хоЬете...

- Я сам луд, другови, я сам луд, имам уверенийе, чесна 
дума, "извадил” се Данча Шипата.

Иван НиколовМомчило Андреевич
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