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ПЪРВАТА КОЛОНКА НА 21 СЕПТЕМВРИ В СЪРБИЯ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ

СЛЕД 21 

СЕПТЕМВРИ
ЗАДОВОЛИТЕЛЕН ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ДОБРА 

АТМОСФЕРА И СПАЗВАНЕ НА ЗАКОННАТА ПРОЦЕДУРАтшумяха президент- 
I 1ските и парламен- 

тарните избори в на
шата Република. Резулта
тите са такива, каквито 
са. Народът си каза дума
та. А тя, думата на народа, 
се уважава и трябва да се 
уважава като нещо един
ствено валидно и за упра
вляващите, и за опозици
ята. Друг е въпросът док
олко сме доволни от тези 
резултати. Едни не са удо
влетворени като индиви
ди, защото тяхното, т.е. 
индивидуалното им мне
ние, се оказа несподелно 
от предполагаемата част 
от електората. Други имат 
правото да не са доволни, 
защото не се сбъднаха 
очакванията им - не тех
ните, а на партията, чиито 
симпатизанти са те.

Но какво да се прави? 
Нали и по време на пре
дизборната кампания се 
заклевахме, че ще уважа
ваме мнението на мнозин
ството от електората!

Какво предстои? Не
съмнено ще се направят 
анализи, сиреч равносме
тки, за да се види в какво 
се крият собствените гре
шки, а и може ли вината да 
бъде споделена или да се 
припише на някой трети.

Резултатите от после
дните избори дълго ще се 
обсъждат - явно, полуявно 
или скрито от очите на 
простосмъртните. Ще се 
обсъждат, за да се извле
кат поуки. Това е задача 
на ръководстата на поли
тическите партии и орга
низации и преди всичко на 
експертите за връзки с об
ществеността. Все пак ос
новна следизборна зада
ча на трите партии, които 
спечелиха наи-много де
путатски места (но не и до
статъчно за абсолютно 
мнозинство в парламен
та), ще бъде да решат да
ли отношенията им в но
вия парламент и прави
телство ще бъдат коали
ционни или опозиционни.

Колелото на полити
ческия плурализъм и у нас 
набира скорост и едва ли 
има сила, която може да 
го спре. Ана всички е ясно, 
че политическият плура
лизъм предполага разноо
бразие от идеи и възгледи, 
разбира се, различни по
между си, дори и противо
положни по своята същ
ност. Обаче този вид про- 
тиворвниви отношения из
искват една демократич
на атмосфера на взаимна 
толерантност. Тоеа е всъ- 
щмосг основата на демок-
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• В изборите участваха над 60 процента от общия брой гласоподаватели • Лявата коалиция СПС-ЮЛ-НД спечели 
най-голям брой гласове и ще има най-много депутати в Народната скупщина • На второто и третото място се ” класираха” 
Сръбската радикална партия и Сръбското движение за обновление • В президентските избори „избирателите оказаха 
най-голямо доверие на кандидата на левицата Зоран Лилич, който във втория тур на изборите ще ” премери силите си ’ с 
кандидата на СРС Воислав Шешел • Още пет партии и коалиции ще имат депутати в републиканския парламент

Според изявленията и оцен- печат, Републиканската избира- избирателите, които са участва- 
ките на официалните представи- телна комисия още не беше съо- ли в изборите. Това означава, че 
тели на Републиканската изби- бщила окончателните резулта- според резултатите от обработе- 
рателна комисия, партиите и ко- ти от парламентарните и прези- ните избирателни колегии лява- 
алициите и на международните дентските избори. На прескон- та коалиция си е осигурила 98 
наблюдатели, проведените на 21 ференцията във вторник секре- места в републиканския парла- 
септември парламентарни и пре- тарят на РИК Небойша Родич мент. Листата на СРС е подкре- 
зидентски избори в Република запозна журналистите с предва- пена от 1 038 538 избиратели 
Сърбия се характеризират със рителните резултати от 28-те из- (28,38%), които са осигурили на 
задоволителен отзив на избира- бирателни колегии и напомни, тази партия 80 депутатски места, 
телите, спокойна атмосфера на че остава още да се обработят Сръбското движение за обно- 
избирателните пунктове и по- резултатите от избирателната вление е спечелило 45 места в 
следователно спазване на закон- колегия Печ, в която се избират парламента, понеже за неговата

листа са гласували 724 504 изби-

НА ПЕТИ 
ОКТОМВРИ 

- ВТОРИ ТУР
И на втория тур е необхо
димо да излязат над 50 про
цента от общйя брой изби
ратели

Тъй като на 21 септември 
нито един от 17-те кандидат- 
президенти не спечели необ
ходимото мнозинство от гла
совете на участвалите в избо
рите гласоподаватели, прези
дентските избори в Сърбия 
ще се повторят на 5 октомври, 
т.е. в предвидения от закона 
срок от 15 дни.

На втория тур ще се "сър
евновават” двамата канди
дати с най-голям брой гласове 
от първия тур - кандидатът на 
коалицията на СПС, ЮЛ и НД 
Зоран Лилич и кандидатът на 
Сръбската радикална партия 
д-р Воислав Шешел. За през
идент на Република Сърбия 
ще бъде избран онзи канди
дат, който спечели мнозин
ство от гласовете на гражда
ните, които ще излязат на из
борите, при условие техният 
брой да бъде над 50 процента 
от общия брой избиратели в 
републиката.

Доколкото и на втория 
тур нито един от кандидатите 
не спечели необходимото 
мнозинство от гласовете или 
пък ако на повторните избори 
не излязат над 50 процента от 
пълнолетните граждани 
Сърбия, тогава изборната 
процедура ще бъде повторена 
изцяло.

ната процедура. В нито една от 14 депутата.

Милошевич: "Изборите 
имат голямо значение за 
бъдещето на Сърбия”

"Сърбия трябва да запази стабилността си, да 
под държа приемствено процеса на икономическ
ото съживяване и стопанското си развитие, и, 
което е най-важно, да отстоява курса на рефор
мите” - заяви президентът на СР Югославия

Югославският президент Слободан Милошевич 
със съпругата си Мира и сина си Марко гласува в 29-ти 
избирателен пункт в местната общност ’ 4 юли в 
избирателната колегия 1 - Палилула (Белград). След 
гласуването той заяви пред многобройните журнал
исти, че настоящите избори "имат голямо значение за 
бъдещето на Сърбия”.

"Сърбия трябва да запази стабилността си, да 
поддържа последователно процеса на икономическ
ото съживяване и стопанското си развитие и, което е 
най-важно, да отстоява курса на реформите” - заяви 
президентът на Съюзна република Югославия и до
бави: - "Аз се надявам и очаквам, че този избори ще 
потвърдят това.”_____ ____________

ДА СЕ ЗАПАЗИ СТАБИЛНОСТТА НА СЪРБИЯ:
президентът Милошевич пред избирателната 

урна

- В президентските избори ратели (19,80 процента), 
най-голям брой гласове е полу- 

г-и Зоран Лилич, който е
общо 29-те избирателни колегии 
в републиката нс са регистрира-

ден^РШефът^наблюдатсти- предложен от Социалистическа
та мисия на ОССЕ Антъни Уелч, та партия на Сърбия, Югослав-

като посети няколко изби- ската левица и Нова демокрация д новия състав на Народната 
оателии пункта, заяви пред жур- - 1 286 437, след това д-р Воислав СКу„щина на Република Сърбия 
налистите че членовете на изби- Шешел, който е предложен от ще алязпт и депутати от още пет
пятелните комисии "добре знаят Сръбската радикална партия -1 парТий и коалиции. На коалиция схахъчно за три места в парла- 
зяпълженията си и избирателни- 025 280, Вук Драшкович, който е "Войводини” доверие са оказали ментарната зала. По един депу- 
те закони" Той добави, че е до- предложен от Сръбското движе- 95 401 гласоподаватели (2,61%), тат в Скупщината ще имат Де- 
полен от начина по който са ние за обновление - 787 836, а на кат0 по този начин са й оенгу- мократичната коалиция Преше- 
ппп пелени изборите. И офици- четвърто място е МиодрагМиле ршш 4 депутатски места. Четири ао-Буяновац и коалицията на 
а пмята говорителка на Органи- Исаков, който е предложен от де11утата в републиканския нар- Демократичната алтернатива, 
ая.шятя за сигурност и сътруд- коалиция "Войводина , с 98 785 ламент ще има и Съюзът на вой- Селската партия на Сърбия и 

П Европа (ОССЕ) Ме- гласа. Интересен с фактът, че аодиНскитс унгарци. Листата за Пенсионерската партия на Сър- 
лисаТлемин/заяви, че парла- дори шестима кандидат-прези- Санджак е гласувана от 49 215 бия
меитаоните и президентските денти са получили по-малко гла- избИратели, което й е било до- 
изб^ои в Сърбия Та протекли ”в совс от броя на подписите на из- ---------------------------------------------------

аВйЖГЯВ-: послмнавест
СПС-ЮЛ-НД - 110,

ЯГ553ЯВ85ЯГ “ СРС - 81, СПО - 46

яяж. ЕЕ=Ег1
В момента, когато този брой гласа или 32,92 процента от -------------_____

на вестника беше подготвен за

ОЩЕ ПЕТ ПАРТИИ И 
КОАЛИЦИИ ЩЕ ИМАТ 

ДЕПУТАТИ
чил в

ми

рацията.



ИЗБОРИ '97ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
ГРЪЦКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Югославско-гръцките 
отношения са фактор на мира и 

стабилността иа Балканите

ИЗБОРИ '97 |
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ГЛАВНИЯ 
ОТБОР НА СПС

Дачич: ” Левицата 
предлага правителство 

на народното единство”

листата на СПС-ЮЛ-IЩ, \ 113 710 * за листата на СРС 
и 767 029 - за листата на СПО.

Журналистите попитаха говорителя на СПСдали 
съюзът на левите партии ще сформира коалиционно 
правителство с друга партия или ще образува само
стоятелно правителство, въпреки че не е спечелил 
абсолютно мнозинство в парламента. Отговаряйки 
на въпроса, Ивица Дачич заяви, че е най-добре да 
бъде съставено правителство на народното единство. 
”И през 1993 година ние предложихме тази концеп
ция, а същото ще направим и този път” - изтъкна той 
и добави, че преди четири години, в момента, когато 

страна беше изпаднала в най-трудно поло-

Слободан Милошсвнч и Паиайотис Сгуридис съвместно оцениха, 
че отношенията между двете страни и техните народи се характер
изират с приятелство, доверие и готовност за по-нататъшно разви
тие на всестранното сътрудничество

В началото на седмицата президентът на Съюзна република Юго
славия Слободан Мнлошевнч прие делегация на гръцкия парламент 
начело с подпредседателя на парламента Паиайотис Сгуридис. Съв
местно е оценено, че отношенията между двете страни и техните народи 
се характеризират с приятелство, доверие и готовност за по-нататъшно 
развитие на всестранното сътрудничество. Редовните политически кон
такти, включително и посещенията на парламентарни делегации, до
принасят за успеха на това сътрудничество, понеже дават възможност 
за размяна на най-важните информации за вътрешнополитическия жи
вот на двете близки страни, което укрепва взаимното им разбирател
ство и доверие.

В разговора е изтъкнато, че отношенията между СР Югославия и 
Гърция представляват силен фактор за мира и стабилността па Балкан
ите и могат да послужат като пример за изграждане на равноправно 
сътрудничество между държавите и народите от този регион.

па социалистите съобщи, чеГоворителпят 
коалицията СПС-ЮЛ-ИД ще има 110 места в 
Народната скупщина • Очаква се победа иа Зоран 
Лилич във втория тур на президентските избори

нашата
жсние.споментата концепция е потвърдила всичките 
си предимства. Според Дачич, коалицията победи
телка все още не е водила разговори с потенциалните 
си партньори за съставянето на новото републикан
ско правителство.

Коментирайки изявлението на Вук Драшкович, 
според което неговата партия няма да подкрепи иито 
Лилич, нито Шешел във втория тур на президент- 

избори, говорителят на СПС заяви, че на вто
рия тур ще гласува огромно мнозинство от граждан
ите, назависимо от това, че някой ги призовава към 
бойкот, а Зоран Лилич ще постигне убедителна побе
да. "Гражданите на Сърбия искат сами да определят 
съдбата си и смятат за несериозни ония, които ги 
призовават към бойкот” - поясни той. Журналистите 
го помолиха да коментира и изборния успех на ради-

"Кандидат-президентът на лявата коалиция Зо
ран Лилич получи над 300 000 гласове повече от Воис
лав Шешел, а общата депутатска листа на СПС, ЮЛ 
и ИД също постигна убедителна преднина 
шепне на останалите депутатски листи и ще има най- 

депутати в новия състав на републиканския 
парламент” - съобщи на пресконференция в 1 лавния 
отбор на СПС говорителят на социалистите Ивица 
Дачич. Според неговата преценка, левицата ще има 
110 места в Народната скупщина на Република Сър
бия.

но отно-

мпого
ските

Позвопайки се на сведенията от изборния щаб на 
левицата, Дачич съобщи на журналистите резулта
тите от изборите на цялата територия на Република 
Сърбия, които не може да се смятат за официални, 
докпто не бъдат потвърдени от Републиканската из
бирателна комисия. В президентските избори са учас
твали 3 665 385 избиратели. Кандидат-президентът на 
лявата коалиция Зоран Лилич е спечелил доверието 
на 1 369 040 гласоподаватели (37%), Воислав Шешел 
(СРС) е втори с 1 053 090 гласа (29%), а Вук Драш
кович е иа трето място с 810 704 гласа (22%). В 
парламентарните избори са участвали 3 736 010 гла
соподаватели, от които 1 334 165 са гласували за

калите:ЗАПОЧНА 52-ТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
ООН

- Мога да кажа, че Воислав Шешел и Сръбската 
радикална партия и този път използваха онова, което 
използваха и през 1992 година. Интерпретирайки 
нашата програма и иенападайки нашата партия, те 
практически се представиха като партия, който ни е 
близка. Само въз основа на това спечелиха толкова 
много гласове. Разбира се, гражданите много скоро 
ще разберат колко голяма е разликата между ориги
нала и неуспешното копие - отговори Дачич.

ПО ПЪТЯ НА РЕФОРМИТЕ
В сесията участва и югославският външен министър Милан Милу- 
тиновнч, който през следващите няколко дни ще се срещне с 
шефовете на дипломациите от тридесетина страни

В понеделник в Ню Йорк започна петдесет и втората сесия на 
Общото събрание на Организацията на обединените нации, която ще 
премине под знака на многобройни разисквания и полемики във връзка 
с "необходимата реформа" на световната организация. За тази реформа 
се застъпи енергично и генералният секретар на ООН Кофи Анан в 
уводния си доклад и получи силна подкрепа от президента на САЩ Бил 
Клннтън, който от дълго време се декларира като пламенен привър
женик на реформата на ООН преди всичко затова, че по този начин 
възнамерява да анулира най-голямата част от възлизащия на 4 мили
арда долара американски дълг към Организацията на обединените 
народи. "Обединените нации са необходими на света много повече сега, 
отколкото преди” - заяви американският президент в речта си пред 
Общото събрание и се съгласи да издължи 900 милиона долара при 
условие да бъдат извършени коренни промени в организационното 
устройство и да бъдат радикално намалени разходите на световната 
организация.

И останалите 184 страни-членки са съгласни ствърдението на Анан, 
че настоящата сесия трябва да бъде "сесия за реформа на ООН”, но 
между тях съществуват големи разлики по въпроса за съдържанието и 
целите на тази реформа. Под реформа на ООН САЩ подразбират 
намаляване на администрацията и на разходите за издръжката на све
товната организация, а африканските страни пък настояват за реформа, 
с помощта на която ще се осигурят много повече средства за ускореното 
развитие на този континент. Страните от "третия свят” искат да се 
увеличи в тяхна полза броят на страните-постоянни членки на Съвета 
за сигурност, докато Германия и Япония проявяват готовност да отделят 
много повече средства за дейностите на ООН и по този начин да си 
осигурят постоянно членство в Съвета за сигурност...

Отговорът на въпроса какви реформи ще бъдат извършени в Ор
ганизацията на обединените нации ще бъде известен след две седмици, 
когато трябва да завърши редовната годишна сесия на Общото събра
ние.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА СРС

Шешел: ” Готови сме за
причина и да разбере, че е постигнал добър резултат 
в изборите."

След като напомни, че радикалите са твърде до
волни от изборните си резултати и че досега не са 
водени никакви преговори по въпроса за парламен
тарното мнозинство. Шешел изтъкна, че съществува 
възможност да бъде направен договор между СПС, 
СРС и СПО, но според него по-голяма е възмож
ността СПС и СПО да образуват парламентарно мно
зинство, понеже са направили такъв договор още 
преди изборите. От своя страна радикалите не са 
готови да подкрепят евентуалните намерения на ле
вицата да формира самостоятелно правителство.

Сръбската радикална партия ще се готви твърде 
сериозно за втория тур на президентските избори - 
заяви Шешел и призова Зоран Лилич и РТС да ор
ганизират двучасов телевизионен дуел между два
мата кандидат-президенти. Той е уверен, че на втория 
тур ще се отзоват над 50 процента от избирателите.

>5сътрудничество с всички
• Радикалите са твърде дволни от изборните си 
резултати • Подготовка за втория тур на през
идентските избори

"Сръбската радикална партия е готова веднага да 
поведе преговори с други партии за образуването на 
мнозинство в парламента, но при това ще се съгласи 
само със създаването на програмна коалиция в 
Народната скупщина” - заяви лидерът на радикалите 
д-р Воислав Шешел на първата следизборна прескон
ференция на СРС. - На Сръбското движение за об
новление са отворени вратите за преговори. Сега 
очакваме Вук Драшкович да престане да се сърди без

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА СПО

Ковачевич: "Драшкович 
е истински лидер на 

демократичната 
опозиция в Сърбия”

циалннят говорител Иван Ковачевич изрази удовол
ствие от постиженията на тази партия в парламен
тарните и президентските избори.

"Ние сме напълно доволни от изборния си резул
тат, понеже СПО спечели повече гласове отколкото 
на всички досегашни избори, на които участва в рам
ките на коалиции, и почти същия брой гласове както 
и коалиция "Заедно" на съюзните избори миналата 
година” - обясни Ковачевич и добави, че Вук Драш
кович остава да бъде "истински лидер на демокра
тичната опозиция в Сърбия”.

Иван Ковачевич не пожела да каже дали СПО ще 
призове членовете и привържениците си да подк
репят един от двамата кандидат-президенти във вто
рия тур или пък да бойкотират повторните през
идентски избори.

МИЛОШЕВИЧ - МИГОНЕ
СПО е доволен от изборния си резултат, понеже 
е спечелил повече гласове отколкото на всички 
досегашни избори

На първата следизборна пресконференция на 
Сръбското движение за обновление (СПО) офи-

Успешен политически диалог
СР Югославия и Италия развиват успешни билатерални 
отношения

Президентът на Съюзна република Югославия Слободан Мило- 
шевич прие в понеделник Джакамо Мигоне, председател на Комитета 
за отношения с чужбина на италианския Сенат. В сърдечния и откровен 
разговор е констатирано, че СР Югославия и Италия развиват успешни 
билатерални отношения и проявяват голям интерес за разширяване на 
взаимното сътрудничество - особено в икономическата област. В това 
отношение голямо значение имат многобройните сделки, които са 
сключени между делови партньори от двете страни. Тези сделки пот
върждават големите възможности за плодотворно сътрудничество 
между двете стопанства и повишават интереса към едно такова сът
рудничество.

С удовлетворение е подчертано, че нашата страна и Италия под
държат последователен и успешен политически диалог, който допри
нася за постоянното укрепване на взаимното разбирателство, равно
правието и съседското доверие.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ШЕФА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА МИСИЯ НА ОССЕ

Уелч: ” Изборите в Сърбия са проведени в съзвучие със закона”
• Избирателните комисии 

гласовете протича регуларно
"Последните устни информа 

ции на международните наблюда 
тели потвърждават общата оцен 
ка, че президентските и парламен 
тарните избори в Сърбия са про 
текли в съзвучие със закона” - за 
яви пред ТАНЮГ шефът на на 
блюдателната мисия на Организа 
цията за сигурност и сътрудниче 
ство в Европа Антъни Уелч.

След събранието на наблюда
телите от ОССЕ, което е прове
дено при закрити врати, Уелч съо
бщи, че "най-новите информации 
потвърждават оценката за твърде 
професионално изпълняване на 
задачите на избирателните пунк
тове”. ”В момента очакваме да бъ
де завършено преброяването на 
гласовете, което, общо взето, про
тича добре и без затруднения” - 
добави той.

След като напомни, че члено-

са изпълнили задачите си твърде професионално • Преброяването на

професионално, Антъни Уелч из
тъкна, че на някои избирателни 
пунктове е имало определени не- 
правилности, но ”те не са толкова 
и такива, че да могат да предизви
кат каквато и да е тревога във 
връзка с работата на избирател
ните комисии”.

Според думите на шефа на ми
сията на ОССЕ, преброяването на 
гласовете също протича регулар
но, въпреки че се явяват техничес
ки проблеми, каквите има и в други 
страни по време на изборите. "То
ва са процедурни дреболии, за кои
то много хора и не знят, обаче те 
са предвидени със закон и ние сме 
тук да проверим дали този закон се 
спазва” - уточни Уелч. Той добави, 
че международните наблюдатели 
ще продължат работата си, поне
же изборният процес все още 
завършен.

СОФИЯ

Президентът Стоянов прие посланика на СРЮ
Президентът на Република България Петър Стоянов прие на 23 

септември посланика на Съюзна република Югославия в София Радош 
Смилкович. Югославският посланик предаде на българския президент 
личното послание на президента на Съюзна република Югославия Сло
бодан Милошевич.

Президентът Стоянов и посланикът Смилкович размениха мения 
по-нататъшното развитие на отношенията и 

сътрудничеството между двете страни, както и на сътрудничеството в 
региона.

във връзка с Антъни Уелч

вете на избирателните комисии са 
завършили работата си твърде

не е(ТАНЮГ)
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т^магигтрГпа5!^*”^0 на трансюгославска- 
буяновац македонската граница към

ИВАН СЕДЛАК ОТНОВО ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

МИНИСТЪР, който 

ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАНИЯТА СИПЪТ КЪМ ЕВРОПА И НОВИЯ ВЕК
зтатамгкка—:

ивдяаджжйЬ?-*тинг, на които присъстваха граждани от всички краища на 
Сърбия, републикански министри

Реп^ПлиЧТгч1'к°СТм ГОВ°21? пРедседателят на правителството на Република Сърбия Мирно Марянович, който между другото каза
че за изграждане на инфрасгруктурни обекти Сърбия е обезпечила’ 

, мил иардадинара, голяма част от които ще се изразходват тъкмо 
за тоя път. I ои посочи, че до средата на идващата година транс- 
магистралата ще бъде завършена до Буяновац, 
години - до Лесковац.

"Днес в Сърбия се строят над 1000 км пътища. Тези дни 
приключи изграждането на около 150 км автомагистрали. Ние 
строим не само автомагистрали, но и пътища между градове, гра
дове и села, помежду села. Няма прогрес без инфраструктура”, каза 
Марянович и подчерта, че в южната част на Сърбия тези дни 
започна изграждането на още един обект от капитално значение - 
прокарването на газопровод.

Марянович изтъкна че правителството на Сърбия изпълнява 
всичко онова, което запланува. По време на най-жестокия натиск 
върху нашата страна нашият народ начело със Слободан 
Милошевич успя да запази териториалната цялост на Сърбия и да 
направи крачка в развитието си. ’ Имаме ясна перспектива за ик
ономическото съживяване на стопанството. Успяхме да премахнем 
всички отрицателни тенденции в икономиката, запазихме курса на 
националната валута, стабилните цени и създадохме условия на 
нашите предприятия за излизане на световния пазар, подчерта 
председателят Марянович.

Според думите на Кръста Янич, председател на Окръжния от
бор на СПС във Враня, чрез този път южната част на Сърбия ще 
се превърне във входна врата на страната към Европа и новия век. 
”Този път представлява нова страница в развитието на целия край. 
Открояват се нови перспективи за хората и целокупното стопан
ство”, каза Янич.

Вие сте министър, който изпълнява дадените на подобни тържества ще имаме възможност да 
обещания , каза Драган Колев, директор на На- отбелязваме постижения и в други области. Сто- 
родната библиотека в Димитровград, благодарей- янов отправи още веднъж покана до просветния 
ки на министъра за правата на човека и национал- министър да посети Димитровград, 
ните малцинства в правителството на Сърбия С благодарност от името на училището, към 
Иван Седлак, за дарения от правителството ком- министъра се обърна директорът Димитър Гю- 
пютър за библиотеката. Министър Седлак даде ров, назовавайки този момент исторически в до- 
това свое обещание при първото си посещение в сегашното почти 130-годишно същестствуване на 
Димитровград на 26 август. училището”. От името на колектива, Гюров пре-

Поссщавайки тогава и Основното училище в даде на министър Седлак грамота за почетен член 
Димитровград, той обеща от името на просвет- на колектива на училището и картина-акварел на 
ното министерство и правителството помощ при Методи Петров, 
оборудването на кабинета по информатика. За 
по-малко от един месец 11 най-съвременни ком
пютри ”Пентиум” бяха инсталирани в кабинета по 
информатика. Откривайки официално новообза- 
ведения кабинет на 18 септември, министър Сед
лак изтъкна:

- Особено съм щастлив, че след по-малко от 
месец пак посещавам Димитровград, където още 
при първото посещение разбрах, че тук съще
ствува култ към образованието и възпитанието. С 
особено удоволствие предадох моите впечатления 
в просветното министерство и правителството и 
поех задължението да бъда инициатор на това и 
на вашите деца да се даде възможност по най- 
съвременен начин да се включат в образовател
ния процес - още повече, че става дума за многона
ционална среда, където във вековно разбирател
ство живеят българи, сърби и други народи. За
това Димитровград, в истинския смисъл на тази 
дума, представлява една малка Югославия. Мисля, 
че ние трябва да подпомогаме интензивно такива 
среди. Това не е моето последно идване в Димит
ровград, нито пък последна акция. Това трябва да 
бъде постоянна дейност за подпомагане не само 
на училищата, но и на стопанството. Защото едно 
осъществяване на политика на национално равно
правие без равномерно икономическо развитие, 
не може да има желаните ефекти. Това изтъкваме 
тук, а вие разбрахте, че което обещаваме - това и 
изпълняваме. На учениците и на училището же
лая този кабинет да им служи дълго време, защото 
той е прозорец към света.

Благодарейки на министър Седлак за даре
нието, Никола Стоянов, председател на Общин
ската скупщина, изтъкна, че това е още едно дока
зателство за правилното отношение и грижите на 
правителството за тази среда; доказателство, че

н народен
южната част на и други висок-

а в срок от две

Министър Иван Седлак пуска в действие 
компютрите в Основното училище

Говорейки пред присъстващите на тържест
вото представители на стопанските колективи, 
отделни партии и учреждения, Иван Седлак меж
ду другото изтъкна, че Сърбия и Югославия са 
държави, основаващи се на граждански начала, 
където всички граждани са еднакви пред закона, 
без оглед на различията по националност, вероиз
поведание и пр. Затова правителството се старае 
и ще се старае да създаде възможности за разви
тие на всички онези характерни особености, ко
ито са присъщи на един народ или народност. Той 
особено наблегна на твърдението, че всички сре
ди трябва да се развиват равномерно. "Нашата 
цел не е тук да създавате кадри за други среди. 
Кадрите, които се създават тук, трябва да дадат 
принос в развитието на вашата среда, на вашето 
стопанство”.

В. Б.

ОТЛИЧЕН ъгъл СТИГА ЧИСТЕНЕ!
А.Т.Нямам никакви претенции да се пиша специалист или експерт 

демокрация, нито за плурализъм. Нима обаче човек трябва 
да бъде специалист за да види, че не всичко в навечерие на изборите 
мина в такава толерантна атмосфера. И не можеше да се очаква кой 
знай каква толерантност, която в крайна сметка може да се 
протълкува и като слабост на определена партия ил организация. А 
това значи и няколко процента по-малко гласове. Все пак, човешки 

прекалява. Може би най-драстично прекаляване бе не 
толкова опитът на политическите противници на левицата да осуетят 
митинга й в Ниш, колкото онова, което се случи на другия ден.

Членове и симпатизанти на Клуба на демократичната младеж 
в Ниш, на другия ден след митинга, организираха 
инфициране на площад "Освобождение”. И, както бе отразено в 
пресата, ”с четки, метли и газови маски по символичен начин били 
заличили следите от присъствалите предишната вечер хора на 
митинга на левицата.

На пръв поглед може на някой да му се стори, че това е още едно 
изобретение на млади хора, които, ето. намерили оригинален начин 
да изразят недоволството си от възгледите на политическите си 
противници. Това е само на пр-ъв поглед. Вникне ли се Iмалко 
по-дълбоко, в генезиса на най-различните прочиствания от хора 
може да се види нещо, което никак не може да радва и което за

^^Това "чистене” е толкова оригинално, колкото и затриването 
на евреите и други народи (в това число имкоГ' 
осЬашистите, преди повече от половин столетие. Ако някои е 
^боавм това чистене, несьсмнено все още помни етническите 
прочиствания иа територията на предишна Югославия. Страхува

К* маски •м„ого по-опасното - оръжието^^азовите^камери^Затовп^стигп

™иче«иХв°-ьРзгледи. А богатството»^—ма • *>
това различие на идеи и, разбира се, толеранцията.

нито за

ЗАВОДЪТ ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ОТ БЕЛГРАД И ИЗДАТЕЛСТВО 
"БРАТСТВО" ОТ НИШ ПОДПИСАХА

е да не се Протокол за взаимно сътрудничество
На 19 септември т. г. д-р Добросав Бйелетич, водът потвърждава определението си да дава при- 

директор на Завода за учебници и учебни пома- нос в създаването на условия за качествено изу- 
гала от Белград, и Венко Димитров, директор на чаване на майчиния език и духовното извисяване 
издателство ''Братство" от Ниш, подписаха про- на българското малцинство в Сърбия, 
токол за взаимно сътрудничество. Говорейки за значението на протокола, д-р

С тържественото подписване на протокола, в Петар Пиянович, главен и отговорен редактор на 
присъствието на представители на обществени. Завода, изтъкна, че той представлява здрава ос- 
културни и просветни институции, литературни новазабъдещавзаимнадейностзаосъвременява- 
творци и учени от българското малцинство, офи- нето на учебниците за малцинството, издаване на 
циално бе потвърдено досегашното сътрудниче- книги за извънкласно четене, капитални произ- 
ство между двете издателства и бяха открити нови ведения, както и ангажирането на творческата 
възможности за неговото разгръщане - особено в интелигенция на малцинството, 
областта на книгоиздателската дейност. С цел Участвайки в разговорите, Никола Стоянов, 
консолидиране и разширяване на издателската председател на Управителния съвет на Братст- 
лейност Заводът отпусна на "Братство” парични во", изтъкна, че подписването на протокола пред- 
средстваиа стойност от 50 000 динара. ставлява голямо събитие за цялото българско

Ппивстствувайки и запознавайки гостите с малцинство. „
дейността на издателството в областта на книго- - Чрез сътрудничеството със Завода ще могат 
издаването', дире кторът на "Братство", от името да бъдат реализирани значителни книгоиздател- 

иялото издателство благодари на Завода за ски начинания, които достойно ще представят 
помощта и подписването иа протокола, изтък- творци и културни постижения на малцинството 
вайки че се сз.здават условия зв трайно и пол- пред една широка читателска аудитория, подчер-
= «,^55 “ Т“ Дим-р Гюров, директор на Основното учи- 
учебнотодело на'българското малцинство в Сър- лище в Димитровград, запозна представителите 
^ ™ и за издаване не значими произведен™, на Завода с потребностите на основните и средни 
които достойно ще представят културата и ин- училища от учебници и наръчна литература, 
телектуалната мощ на^шето малцинство... М-р Драган Колав. н1Н“Р°«н<'Т“

Запогп.т за учебни пособия,освен издаването блиозека в Димитровград, особено изтъкна под 
учебници и учебни помагала за всички учебни готовкота за ознаменуване на стогодишния юби- 

"" * иа гч.пбия и за всички сръбски училища лей на библиотеката през следващата година и заведения в Сърбаш и^авси ши сръ^з^л «У ^ погърси под крепа от Завода за издаването на мо-
ние и на издаването на учебници и пособия на нография за библиотеката, музейна сбирка ал- 
езините на националните малцинства в нашата манах на литературни творци от Димитровград-

«як... з.»». "1»ф *>дл—в“- „г;;—
ЛеТСпореддумите на Бйелетич, истози протокол, живеят граждани от българското малцинства 
както и с много други досегашни дейности, За-

символично дез-

на

Воин* Богота

ОКРЪГ НЯМА БЕЗРАБОТНИ ЛЕКАРИ ИВ ПЧИНСКИ 
ЗЪБОЛЕКАРИ

Здравният център във 
Враня търси 40 декара

Здравният ^'пцииЛ^окръНосвен Сурдулица),?бяви
ните ведомства от ^шините и|(а „ за 10 зъболекари, но
конкурс за 30 яеКБрИПО> о щ. н . Независимо от това, че най-

лекари и Враня казват, че поради

заминат т специализация. |. в.

на

извън
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ИЗБОРИ ‘97. (Я
ИЗБОРИ '97 Шяк

ДИМИТРОВГРАД МАСОВ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
И този ,п.т пи Пише из,.сириш, па п,Порната тради- някои избирателни ..ушпчшс 

.. п им итгюнгпанским край Сиорид ниофициилни и Гоиндол и не са направили никакви заослежки. 
п тук е ай-голям в ня- Когато стана дума за резултатите, сигурно е изни-

псуб ш , 822,ас<й010171 граждани, ригис- „идващо, ни Срз,Пиката радикална партия и Воислав
триршпммгзП.фатилпитс смисащи, придР.избирателинте Ши,пил са ^ш^Т^а^зи илГи ™
урни са застанали 8364 гласоподаватели. От тях лист ата совите. Характерна

лиапцата СПС-ЮЛ-11„на демокрация- Слободии Ми- дз.т се е определил з ,
ло.пенпч са подкрепили 3180 гласоподаватели, или 38 па пето от силата са Пили бла ш»Така нан^мс 
сто, за Срз.Пската радикална парт ия (СТС) са се опреде- 11а предишните 1Же юшГ34 на
лшш 2520, или 30 па сто, а за Сръбското движение та в Белен, СРС пенели 54, Лук, вица 45 а в Желю, а 34 На 
обновление (СПО) 1350, или 16 на сто, сто от гласовете, ,3а лиса та па СПС » Лукави^ са

За президентския кандидат па левицата Зоран Ли- гласували 85 избиратели а СПО - 16 а ,а С1 С 120 В 
лин са гласували 3523 гласоподаватели или 42 на сто, за Белен, съотношение,ос следного, СПС -135, СПО 42, 
Вонил,........ емнел 1418 гласоподаватели, „ли 23 па сто и СРС - 277 гласа. В Жел,он,а. СПС - 318. СПО -101 , СРС
за Вук Драшковнн 1477 гласоподаватели, или 17,7 на - 379 гласа. Интересни и ;

} 1 гласуването за президент на републиката в мъзгош.
общинската избирателна Там за Вук Драшковнн са гласували 10. за Шешел - 9, а 

^ Лилич - 8 гласоподаватели. В сравнение с миналите 
избори СПС бележи спад с повече от 10%, докато СПО 

с около 3%.

на

сто.
Както пи осведомиха от

комисия, изборите са минали без проблеми. Иаблю- за 
дателитс от международната общност - представители

СД1Ц, Гърция и Австрия * са посетили по свой избор има увеличениеКрай избирателната урна
па

ли на изборите в нашата община.
Макар че на тези избори ле

вият блок не е получил толкова 
голямо доверие от избиратели
те, както на миналогодишните 
съюзни и местни избори, Об
щинският отбор на СПС в Ди
митровград изразява сравнител
но задоволство, понеже избор
ните резултати на коалицията 
СПС-ЮЛ-НД в нашата община 
горе-долу са на равнището на ре
зултатите й в републиката като 
цяло.

ца. Искам да напомня, че броят борите”, 
па членовете па нашата партия в 
Димитровградска община ме-
ирекз.енвто се уцели1,в,„I. Из- . Изборните резултати сочат, 

добрия начин. При условие, чс питам особено задоволство оз ^ ГОЛЯМа част от жителите на 
беше проведена по сериозна по- факта, че за нашата партия са дими.1Тшпградска 0(5щи„а и този 
лнтнчсска кампания, изборните гласували гласоподаватели от са сс „„отделили за левите 
резултати па левите парти» сз.с български произход. Ьлагоди- (|олитичсски сили. За кандидат- 
сигурност биха били по-добри. Р"м на гражданите на паша,;, прс,идснта иа левицата Зоран 
Очебийно е, че известен брой от община, които са гласували ,а 
гласоподавателите (особено в СРС и за нашия президентски 
димитровградските села) са гла- кандидат д-р Воислав Шешел и 
сувалн "наизуст”. С други думи, гм осведомяваме, чс усилено сс

подготвяме за тория тур „а нз-

Следизборни изявления и оценки ДРАГАН КОЛЕВ, председател 
Общинския отбор на СПС:

на

ТОШКО АЛЕКСОВ, I 
на Общинския отбор на

- Сравнително доволни сме 
от постигнатите резултати, тъп 
като броят на избирателите, ко
ито ни галеуваха доверие, се е 
увеличил. Очаквахме повече, 
особено в града и крайградските 
селища, но те ни разочарваха. 
Сега ни предстои анализ на из
борите и консолидация на наши
те редове.

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, председа
тел на Общинския отбор на ЮЛ:

- ЮЛ като партия с лява и 
югославска ориентация и член 
на коалицията на левите сили е 
сравнително доволна от резул
татите в изборите, макар че рей
тингът на левицата е спаднал. 
Изненада ни успехът на радика
лите с оглед на националния със
тав на населението и неговата 
югославска ориентация. Във 
връзка с провеждането на избо
рите нямаме никакви забележ-

иредсо
СПО:

датсл

Лилич са гласували над 42 про
цента, а за листата на лявата ко
алиция - над 38 процента от гла
соподавателите, които са излез- А. т. - Б. Д.те са се определели за онези пре

зидентски кандидати и онези по
литически партии, които в по
литически смисъл са абсолютно 
анонимни. Това означава, че те
зи гласоподаватели въобще не 
са били запознати с процедурата 
на гласуването”.

ОТГОВОР НА ВАСКО БОЖИЛОВ НА РЕАГИРАНЕТО НА ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

СВОЕВОЛИЕТО ТРЕСЕ КРЕСЛОТО
(” Публична злоупотреба с фактите”, ” Братство”, 12 септември 1997)

Вене Велинов, председател на ОО на СПС в 
Босилеград, в отговора си "Публична злоупотреба 
с фактите", който беше публикуван в по-миналия 
брой на "Братство", се опита да внуши на чита
телите, че статиите "Добавки за председателя на 
СПС” и "Критикуван е председателят Велинов "са 
убедителен пример как публично могат да 
пачават фактите”, че са писани "наизуст”, че съм 
злоупотребил с името и функцията на секретаря на 
ИО на СПС, че с тях преследвам лични цели. В 
същото време, той не иска да каже, че преди това 
настояваше за защита от страна на ИО на ОО, като 
този орган застане зад отговора. Тъй като чле
новете му казаха, че най-напред трябва да разиск
ват във връзка с неговото поведение, той тръгна 
самичък да се "защитава" от журналиста, който 
"изопачава фактите и истината”.

Кой изопачава фактите и кой укрива истината?
В първата информация написах: "По искане на 

Вене Велинов, председател на ОО на СПС в Боси
леград, Изпълнителният отобр на тази общинска 
организация взе решение на председателя Велинов 
да се заплащат 800 динара на месец. Всъщност, 
толкова била разликата между заплатата на пред
седателя на ОС в Босилеград, която е взета за 
критерий, и заплатата на Велинов в Радио Ниш. за 
която той на заседанието казал, че възлиза на 1200 
динара. Добавките са му заплатени от началото на 
постъпването на поста - 14 април т. г.”

В отговора си Велинов казва, че някой друг е 
дал препоръка да се гласува решението, но про
пуска да каже, че преди "препоръката”, на засе
дание на ИО на ОО е поискал парични добавки, 
като предупредил, че ще си даде оставка, при усло
вие, че не му ги дадат. "Дигнал ръце”, когато чле

на ИО му припомнили, че му е било известно, 
че "постът

вор Велинов отрича, че Лазаров ми е казал това и 
че всичко това съм измислил аз. Не е точно. Като 
журналист, който настоява да бъде възможно по- 
обективен и който постоянно полага изпит пред 
читателите на вестника, с такива методи аз не си 
служа. А Лазаров, за когото в общинската органи
зация на СПС казват, че по въпроса за паричните 
добавки е потвърдил морала си. тогава ми каза и 
следното: "Имам заплата в предприятието си, а 
когато постъпих на поста знаех, че той не е 
заплатен. Пък и как да взимам пари от ОО. когато 
за потребите му често ползвам своя кола и бензин."

Нямаща да "скроя", както казва Велинов, и 
втората информация, ако нямаше повод, ако на 
заседанието на ОО на СПС на Велинов не беше 
отправена сериозна критика н ако не беше поис
кано да му се гласува недоверие за това. че в пред
изборната дейност е проявил своеволие. На това 
заседание е подчертано, че Велинов сам е дал пред
ложение на висши партийни органи как да се офор
ми кандидатската листа на левия блок в 26-та изби
рателна колегия и е елнжил печата на Общинския 
отбор, въпреки че отборът не бил разисквал по 
въпроса.

В отговора си Велинов не отрича тази истина, 
но си поставя въпрос: откъде имам тази информа
ция, когато не съм присъствал на заседанието? 
Моят отговор е свързан с въпроса: какъв журнал
ист ще бъда, ако нямам хора. приятели, читатели, 
които ще уважавам, конто ще ми вярват и с които 
ще сътруднича? Председателят Велинов казва, че 
ще се даде официално съобщение, когато спорният 
вътрешнопариен (?) въпрос се реши. Благодаря му 
от името на читателите, дано изпълни обещанието

ДРАГАН ПАНИЧ, преде 
Общинския отбор на СРС:

"Като се имат предвид усло
вията, при които работи ОО иа 
СРС в Димитровград, ние сме 
твърде доволни от броя на гла
совете, които получихме на пар
ламентарните и президентските 
избори в нашата община. Иска
ме да подчертаем, че не сме на
правили нито една серизозна за
бележка във връзка с работата 
на избирателните органи. Из
борните резултати в нашата об
щина сочат, че 23 процента от 
всичките гласоподаватели, кои
то са излезли на изборите са под
крепили нашия президентски 
кандидат, а за листата на СРС са 
гласували 30 процента от изби
рателите. Тези факти подсказ
ват, че ОО на СРС в Димит
ровград е работил твърде добре 
през последните няколко месе-

едатсл на

се изо-

ки.
ТОМИЦА МИТОВ, председател на 
ОО на СК-ДЮ:

"Югославските комунисти са 
доволни от постигнатите избор
ни резултати на левите полити
чески партии в нашата община, 
но същевременно сме убедени, 
че тези изборни резултати тряб
ваше да бъдат много по-добри. 
Ние считаме, че изборната кам
пания на левия политически 
блик в Димитровградска община 
не е проведена по възможно най-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СК-ДЮ 
ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

Похвали за членовете на СК-ДЮ 
от Димитровград и Бабушница си!

нове За да укрие истината за себе си. Велинов про
дължава да атакува в стила "когато нямаш аргу
менти, омаловажавай противника", като се опитва 
да докаже, че мотивите за написаните информации 
били от личен характер и интерес. Моят интерес е 
възможно по-обективно да осведомявам 
лите и съм доволен и от двете "спорни” информа
ции. "Бабите и жабите”

В края на миналата седмица в Пирот се състоя заседание 
Окръжния отбор на СК-ДЮ за Пиротски окръг. На заседанието 
участваха и членовете на този орган от Димитровград - Видойко 
Петров, председател на Окръжния отбор, Томица Митов, предсе
дател на Общинския отбор на тази партия в Димитровград, и Жак- 
лина Милошева, секретарка на Общинския отбор на СК-ДЮ в 
общината.

Обсъждайки ситуацията в общинските отбори на партията в 
окръга, присъстващите членове на Окръжния отбор оцениха твър
де отрицателно работата на ОО на СК-ДЮ в Бела паланка и упрек
наха ръководството заради пасивността му. От друга страна, чле
новете на тази партия в Бабушница и Димитровград бяха похвалени 
за всеотдайната им ангажираност в предизборната кампания на 
левите политически партии. Похвала получи и секретарката на ОО 
на СК-ДЮ Жаклина Милошева, която през юли т. г. е участвала в 
работата на политическата школа, организирана от тази партия на 
Власинското езеро. Там Милошева успешно е защитила своята 
семинарна разработка.

Окръжният отбор взе решение да се създаде младежка органи
зация на младите комунисти от окръга. За реализацията на това 
решение през предстоящия период ще работят младите основа
телки на тази партия Жаклина Милошева и Сузана Манич от Пи
рот.

на не е заплатен и че веднага може да си 
напише оставката”. Велинов е прав, когато казва, 
че добавката е 700, а не 800 динара. Извинявам се и 
на него, и на читателите за тази печатна 
Но Велинов не иска

грешка, 
да каже защо заплатата на читате-председателя на ОС, а не на някой друг, 

критерий. Не иска да каже защо не е представил 
удостоверение за заплатата си, което членовете на 
ИО на ОО все още търсят. Те вярват, че Велинов 
като журналист от най-нпеш ранг, не може да полу
чава 2000 динара като другите журналисти, но не са 
убедени, че заплатата му е само 1200 динара. Той не 

и защо е взел добавките от деня, когато е 
постъпил на поста, а не от деня, когато е гласувано 
решението.

Статията приключва с думите на Милча Лаза
ров, секретар на ИО на ОО на СПС в Босилеград: 
”Не искам да коментирам решението. Мога да 
жа само това, че на заседанието имаше предло
жения парични добавки да се плащат и на секре
таря на Изпълнителния отбор, т. е. на мен. Аз 
категорично отхвърлих това. Неудобно ми е да 

пари от Общинския отбор, който 
няма средства и за редовна дейност”. В своя отго-

е взета за
на Велинов и "официално 

изпратеният документ”, както той нарича предло
жението на ИО на СПС в Босилеград за главен и 
отговорен редактор на в-к "Братство", нямат аб
солютно никаква връзка със статиите. Но тъй като 
Велинов набляга на този "официален документ", 
мога да кажа, че той не отразява мнението на ИО. 
Затова публично позовавам Манол Янев, за когото 
Велинов казва, че е говорител на ОО на СПС, да 
осведоми обществеността за действителното ре
шение на ИО и за това кой и защо го фалшифи
цира. г

казва

ка-
Накрая още нещо. Велинов, който е пръв пред

седател на ОО на СПС в Босилеград, получаващ 
парични добавки, беше твърде последователен, ко
гато се противопоставяше на досегашните предсе
датели да взимат поне минимални добавки.

Васко Божилов

взимам често

Б. Д.

о 26 СЕПТЕМВРИ 1997 г.
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ЛЯВАТА КОАЛИЦИЯ - 70,14, 
ЛИЛИЧ - 72,45 ПРОЦЕНТА

•'•«ща! В НАЙ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ГИД

ПРЕДСТОИ САНАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
- Ако искаме да увеличим заплатите, тогава не

пременно трябва да подобрим организацията на про
изводството, изтъква директорът на "Гумарата” в 
Димитровград Иван Марков. Тази необходимост той 
нарича "санация на производството”, което в момен
та работи с почти пълни мощности, като се очаква 
това да продължи до края на годината. Произвежда 
се за познат чуждестранен купувач, а една част е 
предназначена и за домашния пазар. Сега е сезонът, 
когато гумените ботуши се търсят на пазара, затова 
около 30 на сто от производството ще бъде предоста
вено на домашните потребители.

Ако качеството на производството в ГИД се по
добри, може да се очаква и увеличение на заплатите, 
а заплащането да бъде според вложения труд. Пос
ледната гарантирана заплата е изплатена за месец 
август. Но въпреки непрекъснатия производствен 
процес все още има проблеми с отсъствията по бо
лест, които, според Марков, нарушават ритъма на 
производството. В ГИД имат намерение да разрешат 
този проблем посредством трудовата борса, като от 
Бюрото за безработни се приемат работници за опре
делено време. Разбира се, тези, които се изяват със 
своите качества, най-вероятно ще останат на пос
тоянна работа в ГИД.

По покапа на директора па ГИД Иван Марков, 
по време на посещението си в Димитровград на 18 
септември, ГИД беше посетен от Иван Седлак, 
министър за правата на националните малцинства 
в правителството на Сърбия. Той бе запознат с 
проблемите в димитровградската ” Гумара” и из
рази готовност да помогне при осъществяването 
на контакти с ресорния министър и правителст
вото. Договорено е в най-скоро време предста
вители на ГИД да го посетят, за да разговарят 
конкретно за определени програми. Министър 
Седлак обеща и помощ при обезпечаване на сред
ства от Фонда за развитие на Сърбия.

в^, 6780шиЖКк 0бЩИН« °т о6що 8418 гласоподаватели са гласу
вания 80’18 СТ° Спазвани са всички избирателни пред

на гпгъ с*1гьрвите данни, които получихме от избирателния щаб

пункт не е имало инциденти и нарушване на законната процедура. 
Това потвърдиха и наблюдателите на ОССЕ от Италия и Дания 
които посетиха няколко избирателни пункта.

Друга характеристика на изборите е масовият отзив на граждан- 
_. В 41-те избирателни пункта (във всяка местна общност по един 
Босилеград - 4, а в Райчиловци, Горно Тлъмино и Горна Любата 

" от °бЩо 8418 пълнолетни граждани са гласували 6780, 
611,18 на сто, с което Босилеградска община и този път се нареди 
между първите в републиката. На избирателните пунктове в Го- 
леш, Жерави но и Горна Ръжана отзивът бе стопроцентов, а гласу
ването е завършено още в ранните утринни часове. Голям бе и 
отзивът в Дукат - 90 на сто, в Босилеград, на избирателния пункт - 
2, в Доганица и още някои местни общности.

Когато пък става дума за изборните резултати, и този път, както 
и досега, гражданите на Босилеградска община оказаха доверие на 
коалицията на Социалистическата партия на Сърбия, Югослав
ската левица и Нова демокрация и нейния президентски кандидат 
Зоран Лилич. Следват Сръбската радикална партия с президентски 
кандидат д-р Воислав Шешел и Сръбското движение за обновление 
с Вук Драшкович.

За листата на СПС-ЮЛ-НД-Слободан Милошевич са гласували 
4714, или 70,14 на сто. Сръбската радикална партия са подкрепили 
984 или 14,64 на сто, а Сръбското движение за обновление - 486 или 
7 на сто. Другите листи са получили значително по-малко гласове: 
Група граждани д-р Миле Стоянович - 31, Радикалната партия 
"Никола Пашич” - 43, Социалдемокрация - 74, Демократична коа
лиция Прешево-Буяновац - 30 и Нова комунистическа партия на 
Югославия - 40.

От 17-те кандидата за президент на Сърбия, гласоподавателите 
в Босилеградска община са дали най-много гласове за Зоран Лилич
- 4830, или 72,45 на сто, след това за д-р Воислав Шешел - 735, или 
14,64 на сто, а за Вук Драшкович - 486, или 7 на сто. Следват: 
Милисав Банкович - 77, д-р Милан Младенович - 42, м-р Небойша 
Чович - 36, Вук Обрадович и Миодраг Видойкович с по 32, Миодраг 
Миле Исаков - 25, Предраг Вулетич - 20, Драган Джорджевич - 17, 
Милан Парошки -12, Джордже Дърлячич - 7, д-р Сулейман Углянин
- 5 и Гвоздеи Сакич, Радомир Тукманович, Бранко Чичич с по 2 
гласа.

Иначе ГИД е внесъл три иска във Фонда за раз
витие на Сърбия, с които се настоява да бъдат отпус
нати трайни оборотни средства за подготовка на из
носа и за модернизация на цеха за производство на 
гумени нишки. Макар че исковете са депонирани от
давна, все още няма никакъв конкретен отговор. В 
същото време, две-три фирми, занимаващи се с про
изводство на гумени изделия, вече са получили сред
ства от този фонд.

и те
в

или

А.Т.

МОЩНОСТИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА- изделията най-вероятно ще бъде сключена сделка за 
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ СА НАТОВАРЕНИ Производство на по-голямо количество дрехи за

износ.СТОПРОЦЕНТОВО От 1 октомври работниците на "Свобода” ще из
ползват и втората част от колективната годишна по
чивка. Да си припомним, че през това лято работ
ниците използваха само едната половина от почив
ката си заради многобройните делови задължения на 
"Свобода” към чуждестранните партньори. Според 
плановете, почивката би трябвало да продължи до 15 
октомври. Междувременно, до началото на почив
ката ще приключи производството на първата част 
на колекцията "есен-зима” за домашния пазар, а от 
15 октомври до 1 ноември е запланувано да приключи

” Свобода” сътрудничи 
с редица партньори от 

чужбина
В димитровградската конфекция "Свобода” вече 

няколко седмици производствените мощности се из- и производството на втората част на тази колекция, 
ползват почти стопроцентово. Към края на миналата 
седмица е приключило производството за пазарите на на димитровградската конфекция се пласират в цяла 
САЩ и Канада. По същото време се е работило и за Сърбия. Имайки предвид, че на домашния пазар съ- 
дългогодишния партньор от Германия - Лего В ществува голяма конкуренция, в "Свобода” са срав- 
"Свобода” се надяват, че в най-скоро време ще склю- нително доволни от продажбата на своята продукция, 

сделка с още един партньор от Германия - "Щай- 
ч”. Освен това е предвидено да бъде реализирана и

програмата "Ретроспекция”, предназначена за ку- фонд за развитието финансови средства в размер на 
пувачи от САЩ, и осъщестяването на програмата ^00 хиляди гемрански марки за набавка на производ- 
"Осами” за купувачите от Уругвай. С партньор от ствен материал, прибори и др. Досега фирмата е из- 
Италия конфекцията е сключила сделка за месечна ПОЛзвала 330 хиляди марки.
доставка на 4000 бройки мъжки костюми, панталони, Навреме се изплащат заплатите и финансовите 
жилетки и друга продукция. Преди седмица е започ- задължения към социално-пенсионните фондове, 
нало производството и за партньора "Милимоде” от Средната заплата в тази фирма в момента възлиза на 
Гърция. Засега това е само пробна колекция, но ако около 430 динара, 
гръцкият партньор остане доволен от качеството на

Когато става дума за домашния пазар, изделията

Както вече е известно, тази фирма преди почти 
месец и половина е получила от републиканския

чат
лман

м. я.

Б. Д.БАБУШНИЦА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕ
РАЦИЯ "СТОЧАР“ ПОД- .. 
МЕНЯ МАШИНИТЕНА ПЪРВОТО МЯСТО - 

ЛЯВАТА КОАЛИЦИЯ И 
ЗОРАН ЛИЛИЧ
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Пълнолетните граждани от Бабушнишка община

общия брой избиратели в общината.
Най-добър е изборният резултат ___

Сърбия - Югославска левица - Нова демокрация, 
гласовете на 47 процента от участвалите в избо- 

Както и в много други общини в Сърбия, и 
позиция със солидните 30 

за об-

шмасово са

КанШест нови трактора пристиг
наха тези дни в двора на земедел
ската кооперация "Сточар”. Чети
ри от тях са от типа "ИМТ-542’ , а 
два - "Раковица-65”.

на коалицията Социалисти
ческа партия на 
която е спечелила 
рите гласоподаватели
КХ^Тла"“-Г Сръбското движение

НОВйев%езиТ™е°и^бори п^гТмГо е спечелил канди- 
.^ МЗ лявата коалиция Зоран Лилич. Неговата кандидатура с 

подкрепена от 49 на сто избиратели в тази °б^науЧНЯаИиД,^,^

ициГв изборната -топ-класация” в Бабушнишка община. д_ ^

Новите трактори в двора на "Сточар"С тези трактори почти напъл
но се подменя и значително се по-

стопанският инвентар на кооперацията резерви 370 тона пшеница. Първите 124 тона 
издължени. Това всъщност е начин на осъществява
не на правителствената програма за подпомагане на

вече са
добрява
"Сточар”, където в момента има 18 трактора, от ко-

::===== ===== 
топанската «ейно^О*™»»} ““ ;™и трактори по този начин. Около 15 производители са

заинтересовани от тази възможност, седем от които 
а останалите - за набавка на мотокул-

ина

атация повече
части са дадени пари. колкото да се купят три нови 
трактора. Шестте новонабавени трактори са полу- - за трактори, 
чени чрез размяна зп пшеница. За три години Сто. тиватори.
—” трябва да предаде на Дирекцията заСУРДУЛИЦА А. Т.стоковичар

ПОБЕДА НА ЛЕВИЦАТА НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА "НАПРЕДЪК" ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕ Е САГЛАСЕН С
ИНИЦИАТИВАТА НА "ДЕЛИШЕС"

”НЕ ПРИЕМАМЕ ТАКОВА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ”
изключение ня овцефермота: кланицата в Босиле-

И в Сурдулишка^ободша промдените^на 21^еептември^парта-

ментарии и президентски изоори и ло 18 доо пълн0летни
“

бъде най-влиятелната полити и пр0ЦСУнРта от участвалите в
нейната листа е ПОЯ1{Р?"!*!^ЯСТО е Сръбската радикална партия,изборите граждани. На второ м Около 8 процента ог

"Докато съм ”«ИРС"™РП”‘^ Грвд, осемте изкупвателни пункта и магазини в се-
присъедини н^о към едно предприя ЛРТ„, тр„ товарни коли, един трактор и една лека

пътищата за излизането на Напредък от фиипн ^ ^рисРсдишш необмисЛеНО към никого",
совата крит ръководството нв известния изтъкна Йорданов и заяви, че допълнително ще дадеДа припомним, че ръководс во подро6нп „„формация във връзка с
Гдли“ ГзеТпрТдл^ниГзТпри-^динг- «у - здрово
нете към него на голямо част от "Напредък”, о на краката си.ия първо място е 

-Вук Драшкович. М.Я. е26 СЕПТЕМВРИ 1997 гвьтЯо



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИДИМИТРОВГРАД

Нов асфалт за 

” Власаки Алексов”
НИКОЛА ДИКОВ - 

НАШАТА ”ДИКА” 

В КРАЛЕВО
"ВласакиПреди няколко години улицата 

Алексов" в Димитровград (от Строшена чешма 
към Пъскашия) бе направена изцяло - както и 
много други улици. После, преди година се наложи 
да се копае за канализация, за да се промени водо
проводът. И така тя стана една от наП-иенроходи- 
мнте улици в града. За лошото й състояние допри
нася и това, че тя е доста стръмна и при поройни 
дъждове водата носи по улицата всичко, което й

През лятото на 1997 година се срещнах с много нашенци, дошли 
в Цариброд - едни да видят родителите си, други да празнуват 
юбилеи от матурата си, а пък трети да напълнят батериите си 
сърдечни” стоялата сила на нашето небе, чеда им е по-леко, когато 
са далеч от родния край, Един от тях е и красивият, силен нашенец 
НИКОЛА ДИКОВ от Горни Криводол. Той има черни като 

големи искрящи очи и една ааладяваща, ведра усмивка.
води със себе си една 

която е

"Ниско-цивлизираиата строителна организация 
градия” от Пирот, а стойността на проведените 
работи е около 230 (КХ) динара. Средствата 
гурила Общинската скупщина. Оснсн "Власаки 
Алексов”, добре са ремонтирани и преките улици, 
излизащи непосредствено па нея.

попадне на пътя.
Тъй като всички подземни инсталации в тази 

улица вече са сложени, то тези дни на улицата 
отново е поставена асфалтова настилка с дъл
жина от около 300 метра. Работите проведе сие-

е оси-
въглен,
Дошъл в града ни да се види с другари и 
достолепня съпруга, сърдечна и искрена госпожа, 
сръбкиня. Тя с с влшия Кольо от )У58 годила, още от факултета в 
Скопие. Днес е съдия в Кралсво. Качва се Станойла Бошкович, но 
я чинят като Цая и с родена в Конлрево край Крплево.

- Кольо, я кажи: важи ли поговорката, че откъдетоти е жената, 
оттам ти е родата?

- Не дотолкова - отговаря Никола с постоянната си ведра ус
мивка и със спокоен тон разказва:

- роден съм в Горни Криводол през 1938 година и в основното 
училище учих при познатите учители Савка и Никола Стефанови. 
После продължих в гимназията в Цариброд. Като дете обичах да

стадото, научих да свиря на цифарка.

А. Т.

АСФАЛТ ТРЪГНА И КЪМ ИЗАТОВЦИ
реализира Предприятието за пътища от Ниш, а сред

на стойност от 500 000 динара отпусна Републи
канската дирекция за пътищата. Има твърди обе
щания. че ако се намерят средства, през тази година 
може да продължи изграждането на пътя към Иза- 
топци. Във всеки случай догодина топа трябва да 
приключи, след което ще се затвори горе споменатия 
кръг от пътища между общините Димитровград и 
Пирот. Наистина, до Изатовци има още около пет 
километра, но достатъчно е да се осигурят средства - 
макар н догодина.

С изграждане на новото трасе на пътя от Момици 
до Долни Криводол, продължи реализирането на 
идеята за затваряне на кръга от пътища - "Пирот - 
Димитровград - Криводол - Изатовци - Славния - 
Пирот". Тогава асфалтирането стигна до Долни Кри
водол и там спря. Дойдоха тежки години, когато беше 
абсурдно да се мисли за продължаване на спомена
тото трасе. Но времената се менят и ето че в регио
налните планове на Предприятието за пътища съот
ветно на Републиканската дирекция намери място и 
пътят от Долни Криводол до Изатовци и вече осем
стотинте метра асфалтово шосе са факт. Работите

с гво

съм овчарче и като пасях

А. Т.

ЗА НЕЧИСТОТИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ГРАЖДАНИТЕ ОБВИНЯВАТ "УСЛУГА”, 
А "УСЛУГА” - ГРАЖДАНИТЕ

Става въпрос за задръстването на 
тротоарите - най-често със строи
телен материал, който по-някога 
стои и по-дълго време, а през есен
та голяма част от тях са затрупани 
и с дърва. И това може често да се 
види не само по тротоарите, но и 
върху самите улични платна. Мно
зина пък след нарязването на дър
вата не изхвърлят трината и това 
още повече допринася за лошата 
картина на града.

В "Услуга” изтъкват, че чисто
тата на града трябва да бъде грижа 
на всички. С други думи, ако жела
ем чист град, и самите ние трябва 
да държим сметка за чистотата. 
_______ м. я.

Често пъти гражданите на Бо
силеград негодуват и отправят ос
три забележки по адрес на явното 
предприятие "Услуга” за непод- 
държането на чистота в града. И 
наистина - градът и околността му 
са неугледни и нечисти. Но дали 
единствен виновник за това състо
яние е комуналното предприятие 
или не, е въпрос за по-всестранни 
разисквания. В предприятието 
казват, че полагат усилия според 
възможностите си и редовно под
държат чистотата и изхвърлят 
боклука на градското сметище в 
Кремиково. За нечистотията в гра
да те обиняват гражданите, които

не спазват и най-основните из
исквания в това отношение: не ос
тавят боклука на определените за 
това места, нямат кофи за боклук, 
а няма и улични контейнери. Така 
сметта се оставя на открито. Мноз
ина я изхвърлят сами - кой където 
намери за добре. Най-често за това 
служи мостът над реката, по До- 
бродолския кей, към Гуйчак и бен
зиностанцията, към Изворщица... 
Все повече боклук, дори и истин
ски сметища има край Любатска 
река, по пътя към Паралово, на 
Рамни дел и Дойчин дел.

И още едно очевидно явление, 
което предизвиква възмущение.

Никола Диков в кантората си

дудуче му казваме на село. Щом като отидох в Гимназията в Цари
брод. попаднах на Георги Шукарев, прочутия музиковед.Той ме взе 
в духовата музика и четири години свирих на кларинет. Оттогава 
ми е останала любовта към музиката и си признавам, че и днес 
свиря, но не на цафарка или кларинет. ами на устна хармонична.

А що се отнася до професията му. той казва:
- Записах се в Скопие в Юридическия факултет, а там се 

запознах и сближих с днешната ми съпруга Цая. с която заедно 
следвахме, заедно и завършихме. Ние принадлежим към онова 
честно, трудово, дисциплинирано поколение, което всичко 
осъществява с личен труд и качества. Едва чакахме да завършим 
факултета и да започнем да си печелим хляба почтено.

Никола има репутацията на честен, способен адвокат, със соб
ствена адвокатура и кантора и е известен в Кралево като НИКОЛА 
БУГАРИН. Никога не се е почувствал като гражданин, който е 
подценен поради народностни причини. Винаги е изтъквал откъде 
е, че е българин, гордее се с това и дава много ценни съвети. Казва 
точния си адрес и иска редакцията на "Братство" да му изпраща 
вестника. После казва, че не бива в "Братство” да се пише много за 

журнал за българската народност да 
има повече текстове за нашия край, да се възобновяват детайли от 
етнологията ни и историята на селата и хората.

Никола Диков няма вече роднини в Горни Криводол, но винаги, 
идва тук, посещава селото. Той се е установил и живее в 

Кралево. има две дъщери лекарки, едната от които е специалист- 
физиатър, а другата - интернистка; има зетьове - сърбин и черно
горец. има внучета - изобщо живее един ведър смеен живот.

Преди да се поздравим сърдечно и да си пожелаем още срещи, 
Кольо не пропуска случая да разкаже един анекдот за бай Гьоро 
Шукарев. Бая Гьора, освен с музика, се занимаваше и със земеде
лие. Имаше крави и кола, косеше трева, прибираше ре 
гледаше със съпругата си животни. Веднъж, около 1952 година, 
когато 
ння

Източник на зараза
Мястото, на което едно време се намираше гре- 

бенецът, сега е обраснало в бурени, а от време на 
време се ползва и за паркиране на камиони. На това 
място от улица "Георги Димитров” се откланява път
ят за Паралово, а на самата улица има една шахта (на 
снимката), която преди известно време се беше пре
върнала в голям извор на мръсна вода от канали
зацията и опасен източник на зараза. В продължение 
на няколко дни по улицата и околностите й се раз
насяше смрадта на фекалиите.а многобройните коли 
с гумите си и минувачите с обувките си разпространя
ваха мръсотията по града, в магазините и учрежде
нията, дворовете на къщите... Докато "комуналците” 
се сетят да поправят канализацията!

политика.а в телевизионния

когато

Тескт и снимка: М. Станойевич
колта.ДИМИТРОВГРАД

Югославска солидарност 

и земляческа грижа

В СЕЛАТА В БОСИЛЕГРАДСКО

Матрапази изкупуват 
добитъка

колели свинята, бай Гьора доста сериозно си наранил сред- 
пръст на дясната ръка. До края на живота му той остана схванат 

и не можеше да се свие. Той привикна с това и дори свиреше на 
сребърната флейта, но когато трябваше да пише партитурите за 
отделните инструменти и нотите на дъската, с двата пръста ги 
пишеше, в същото време ги триеше със средния пръст. Но това на 
никого не пречеше и бай Гьора беше уважаван и обичан от всички, 
които са го познавали като колега и учител.

Какво още иска да каже Никола Диков? Съжалява, че в 
Кралевския район няма много нашенци. Понякога му е мъчно, че 
не може да си орати” нашенски, че с авторитета си на изявен 
адвокат не може да помогне на наши хора в сложните граждански 
права и юрисдикция.

Заговорихме и за

Клубът на югославяните "Слога” от Асанфарбург 
(Германия) преди десетина дни подари на Общинската 
организация на Червения кръст в Димитровград около 
4400 килограма брашно за социално най-застрашените 
жители на нашата община. От началото на тази сед
мица ОО на Червения кръст, със съдействието на Цен
търа за социални грижи и ОС в Димитровград, започна 
да разпределя брашното. Според съответния план, този 
най-ценен хранителен продукт ще бъде разпределен на 
около 170 от най-бедните жители на общината. Нека да 
си припомним, че председател на югославския клуб 
"Слога” в Асанфарбург е "наш човек” - Драгомир Ман- 
чев, чието потекло е от село Радейна (Димитровград
ско). Както узнаваме, клубът "Слога” възнамерява 
скоро по същия начин да подпомогне и социално най- 
слабите жители на Босилеградска община.

В селата в Босилеградска община, която е
известна като животновъден край, днес е трудно 
да се купи теле, казват търговците в общината. 
Две са причините за това: от една страна, рязкото 
нямаляване на животновъдния фонд, а от друга, 
матрапазите просто се надпреварват кой по- 
напред и повече да изкупи качествено месо.

Босилеградските изкупвателни фирми "Слога” 
и "Напредък” отдавна са във финансов колапс и не 
се в състояние да плащат добитъка на селяните. 
Сега добитъкът в общината се изкупува от опре
делен брой частни фирми и матрапази от вътреш
ността, които след това го (пре)продават в Косово 
и други места. Последните плащат по 10 динара за 
килограм живо тегло агнешко месо, за овцете - 4 
динара, а за юнците и телетата -1,8 - 2 ДМ.

новата българска песен:

Мш111хора, дайте си ръцете, 
своята любов да съхраним, 
от искрата огън да запалим, 
на децата да го Подарим...
Всъщност, това беше и един чудесен финал на интересния 

разговор с нашенеца Никола Диков.
Б. Д. В. Б. Лилия Нейкова

о 26 СЕПТЕМВРИ 1997 г,



СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (12) В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Училища с по един ученик!Драгица Величкова 

- учителка с главно У • В основните училища в общината тази година 
се учат 40 деца по-малко от миналата година • 
Намалява броят на първолачетата • Липсват те
хнически и нагледни средства

Рязката миграция на населението в Босилеград- 
ска община, която остави небивали последици в це
лия край, сериозно се отрази и върху работата на 
училищата. В основните училища например продъл
жава да намалява броят на учениците. Тази година в 
тях се учат 906 ученика - с 39 по-малко, отколкото 
през миналата година. Обезпокоява фактът, че на
малява броят на първолачетата. Сега във всички учи
лища в общината в първи клас се учат 99 ученика, в 
по-големите селски центрове няма повече от десет 
първолачета.

От общия брой ученици, 541 се учат в Босилеград, 
а останалите - в селата. Какво е състоянието, показ
ват следните факти: в бистърското основно училище 
учат 49, в горнолисинското - 42, в долнолюбатското - 
41, а в горнолюбатското само 32 ученика. Тоше Алек
сандров, директор на обединеното основно училище 
в Босилеград, казва, че в 70-те паралелки (колкото 
общо има на територията на общината), учат от един 
до 34 ученика. В три първоначални училища - Па- 
ралово, Църнощица (Две реки) и Ярешник учи само 
по един ученик! В десет подведомствени училища има 
само по двама ученика. Не са малко и паралелките с 
4 - 5 ученика и в горните класове. В горнолюбатското

Училищният съвет на Основното училище 
в Босилеград неотдавна подкрепи становище
то, според което'Общинската скупщина тря
бва да отпусне средства, за да може ръковод
ството на училището навреме да обезпечи 
дърва за отопление. На училищата в общината 
годишно са нужни към 500 м дърва, като 
досега е обезпечена само една малка част от 
тях. Съветът взе решение да плаща по 100 
динара - толкова, колкото сега частни лица 
продават дървата в града. __________ :

Драпща^Величкпнп'» в*К°ВИ °™В“М ПО дРУга Работа' ала « срещам с
неща за нейния жи‘вот нГнХроДН^СЕЛСкТучИТЕЛкТда чуем 
нейните митарства по тоупнитр Синим да чуемгкитр г<»тт трудните зимни, снежни пътища на босилеград-

Нпй-ча’п^.4 носела пРосвв™телство в непознати, далечни села. 
горското пречим^К/1КаЖеМ’ ЧесВ Бивша Югославия тя носеше черно- 
във Финансовото “?ИЧеВИЧ'БаЩВ й' чеР«°™РвД °т Цстине, чиновник 
ката на Лрзгипп пД НВ околията в Цариброд, си харесал май-ката на Драгица - Лоза, оженили се и отишли в Рашка. Там се попило
зтболял'иМпочинал иаГИна’ Н° ТВМ Т° живяло само една година. Бащата ТТзпибппп „чинал и майката, заедно с малкото бебе, се прибрала в 
Пп?ги,Гп СИ пенсия и живели удобно от 1929 година насам.

авършила редовно средното си образование и влязла 
Учителската школа с приравнителни изпити по методика
к™?,Г,ОСЛиДНИЯс.ИЗПИТ През 1948 година веднага заминава с трудова бригада в Нови Белград и Панчевачки рит. Изтеглена е от бригадата, 
за да участва в семинар и подготвителни курсове за начинаещи учители 
в Белград. Спомня си за Милка Шчепанович, педагог и опитен про
фесор. Семинарът бил за млади учители от всички краища на тогавашна 
Югославия, а от нашия край били само две - Загорка Антова и тя. 
Веднага след това получава назначение в Босилеград и там започва 
учителската й професия. Там обаче изкарала само една зима. През 
пролетта, с риск повече да не я назначат за даскалица, се върнала в 
нашия край. Защо?

... Студена зима, сняг, глад и студ. Тя е млада, ръководителка е на 
пионерската организация и трябва да сътрудничи със село Извор. Ак
тивистът Владо, ентусиаст като нея, казал, че добре знае пътя и ще 
трябва само един час, за да стигнат до селото, а поради снега може би 
ще вървят по-бавно. Но се заблудили. Вървели и вървели, стъмнило се, 
мъгла и студен скреж закривали погледа им. Даже минали и на терито
рията на България, тъй като границата била близо. Подгонили ги 
кучета, по-зли от вълци, младите активисти се объркали, качили се на 
дървета, вкоченясали от страх и студ. Драгица не знае колко са стояли; 
минал един селянин към своята кошара, казал им, че са на погрешен път 
и ги довел в село Ресен. Преспали при учителката, стоплили се, пили чай 
и аспирин. Страшната зимна случка я изплашила и тя се върнала в 
Цариброд. От 1950 година е в нашия край. Една година е била учителка 
в Смиловци и седем години преподавателка по български език в Долна 
Невля. Омъжва се за даскала Васил Величков, неин съученик от Учи
телската школа, и тогава отиват в 
Звонци. Десет години е препода
вателка по български, а той - ди
ректор на училището. Спомня си, 
че тогава в Долна Невля е имало 
около 360 ученици, а в Звонци - 
дори 400. През нейните ръце са ми
нали курсове за ограмотяване, 
драматични и рецитаторски сек
ции, доклади за държавни празни
ци и значителни дати, курсове по 
първа помощ за млади девойки по 
селата, организиране на полити
чески събрания на представители 
от Бабушнишката община.

В Цариброд е от 1966 година.
Съпругът й напуска даскалъка и 
става служащ на чейнч-бюрата на
Г”р7™динщДсРсаГиИГ„рГмД;^в драгица Величкова
детска градина. Тя е имала честта
да организира основаването на Детската градина в града. Съществува- 
пето на детска градина в Цариброд има традиция още от българско 
време през 1910 година, а след това от 1941 година. Имаме снимки, които 
ще приложим към документацията за историята на просветата в града.

През 1976 година Драгица Величкова получава значително приз
нание С право е лауерат но Септемврийската награда на града ни. 
Показва я с гордост и ние преписваме съдържанието:

"По случай освобождението на града от фашизма 
ДРАГИЦА ВЕЛИЧКОВА Септемврийска награда г 
ществено признание за постигнатите изключителни ртзултати 
щ образованието. 8 септември 1976.

В малко редове изписахме големия ентусиазъм и трудолюбие на 
нашст^ с Пра8° можем да

^радваме се?™ д"и,= и‘ "на бъл^ски
’ г4 тпчивина изтъкваме, че днес дипломите се изписват само на 

С^.бски език Все повече се отдалечаваме от книжовния български, все

Защо сме токова неблагоразумия 7!

много

в училище например в седми клас учат четири, а в осми 
само двама ученика. Във финансово отношение това 
значително оскъпява образованието, но, както казва 
Александров, просветното министерство осигурява 
средства училищата в селата да не се закриват, до- 
като в тях има поне по един ученик.

Основните училища в общината започнаха и тази 
учебна година с недостатъчна оборудваност на каби
нетите. Според думите на Александров, на учили
щата са доставени едва 50% от техническите и на
гледни средства и това до голяма степен затруднява 
образователния процес.

и педагогика.

В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ НА ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

Стипендии и награди за най-добрите ученици
учебна година по всички предмети хола на гимназията, на всяка цена 
ще преподават специалисти, вклю- да остане тук. Тъй като гимназ- 
чително и по музикалното обра- ията в момента няма пари за това, 
зование, за което е прието лице, ще се обърне за помощ към об- 
което е пред дипломиране. щината или пък ще се търсят спон-

Членовете на Училищния съ- сори. Би било несправедливо ма- 
вет решиха, че е необходимо ма- кетът да бъде пренесен в Пирот, 
кетът на Погановския манастир, където вече съществува интерес 
който е изработил Момчило Ан- за това. 
дреевич и който вече е изложен в

В края на всяка учебна година 
в Димитровградската гимназия по 
традиция се избира най-добрият 
ученик на училището и най-добри
ят ученик на класовете. Досегаш
ната практика беше на най-добрия 
в цялото училище да се даде спе
циална награда. Признания полу
чаваха и най-добрите ученици от 
всеки випуск. Тези дни Училищ
ният съвет на гимназията направи 
крачка напред в тази насока, като 
на последното си заседание прие 
решение, според което в края на 
годината най-добрият ученик да се 
награждава с 1000 динара, за от
личниците на випуска са предви
дени по 300 динара месечно. Това е 
своеобразна стипендия, която ще 
стимулира най-добрите още пове
че да се стараят, а останалите - да 
се стремят и те да стигнат до 
лата ''първенец на випуска”

На заседанието бе приета и го
дишната програма за учебната 
1997/98 година. Също така беше 
констатирано, че през настоящата

А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Учениците събраха над 20 тона 
шипкови плодове

Учениците от Гимназията и Основното училище в Босилеград през 
миналата седмица проведоха двудневна акция, в рамките на която 
събраха над 20 тона шипкови плодове. В Гимназията - около 10, а в 
Основното училище -11 тона.

Цялото количество плодове беше откупено по 235 динара 
грам от частната фирма ”Фора” от Владичин хан. Средствата ще бъдат 
използвани за ученически екскурзии, както и за различни видове по
мощи за бедни ученици.

тит-
за кило-

М. Я.

МЕЖДУНАРОДНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАНА И В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Сказки за предимствата на естественото кърмене
Следващата седмица в целия свят ще бъде от

белязана като международна седмица на кърме
нето. В отбелязването на тази седмица ще се вклю
чи и превантивната патронажна служба, работеща 
в рамките на димитровградския Здравен дом. Под 
покровителството на ОС в Димитровград патро- 

служба ще организира подходящи дейно
сти, които трябва да пропагандират предимствата 
на естественото кърмене за подобряването на фи
зическото и психическото здравословно състояние 
на кърмачетата.

В акциите, които ще бъдат организирани от 
патронажната служба, ще се включат и членовете

I се присъжда на 
като израз на об- 

в об-
на Екологичното дружество ”Ерма” от Димитров
град. Те ще трябва преди всичко да посочат еко
логичните предимства на естественото кърмене.

Своя принос в тези акции ще дадат и само
дейните димитровградски художници, както и про
фесионалните художници Бранислав Бошкович и 
Димитър Димитров, които по този повод це нарису
ват подходящи картини и плакати.

На 29 ноември т. г. в Димитровградската гале
рия ще бъде открита изложба на детски картини и 
плакати, на които ще бъдат отразени детските раз
мисли, свързани с тази тема.

ластта на възпитанието и

чем нажната

език

Б.Д.

Лилия Нейкова

НОСТТА ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР НА РАДИО БОСИЛЕГРАД:

Най-остър е кадровият проблем
НАДА СТОЙНЕВА, ИЗПЪЛНЯВАЩА ДЛЪЖ ще се обезпечат, не е известно, понеже само единият от тях струва 

10 000 ДМ. Липсват технически съоръжения, с помощта на които 
се включват и свързват със студиото , подчер-

кога 
около
тава1тя'и изтъква, че и във фонотеката има малко музикални съдър-

Локалната радиостанция Радио Босилеград, която започна да 
излъчва програма на 8 септември т, г„ все повече привлича внимание и 
пге по голям е броят на домакинствата в града и околността му, които 
«Спешат За резултатите от първите седмици работа, пред нашия вест
ник ^говори Нада Стойнева, изпълняващо длъжността главен и отго
ворен редактор на радиостанцията и директор на Центъра за култура,

в чиито-^Босилеград все още излъчва експериментална програма, а

■аГ°„РТкакъв8"^мпще«^ртодплявст сегашните трудности, преди 
всичко онези, свързани с техническото й оборудване и кадровия въпрос,

ТеЖ"Г„яИв:Гс:?РкГв:%ХевГче тези начални трудности ще се 
решават и че Радио Босилеград ще изпълнява поставената си цел. 
Според изпълняващата Дъл^^^^глй^!^!^.дрВа^езщц^Не^конк- 

кой език ще се предава. Стойнева казва,

- осо-

и награмата ще се излъчва
те”™.";.“. „ З.И..И

Белград, а в неделя се излъчва четирчосова програма ■ от 10 до Мтшса.

о26 СЕПТЕМВРИ 1907 г



от свой ъгълЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ член па някогашния оркестър от мандолини. 
Сътрудник на "Братство', "Другарче", 
"Мост”. Последната му карикатура за пътя към 
Изатовци нсс още с актуалпа сред димитров- 
градчаии.

- Наградата? Благодарен съм на хората 
Центъра за култура, които са предложили да 
бъда награден. Там прекарах най-нлодотвор- 
1П1ТС си години. Мисля обаче, че има още само
дейци п града, които заслужават тази награда. 
Що се отнася до мен, аз и по-нататък ще участ
вам в работата ма самодейците, дори и когато 
се пенсионирам след една година.

Напълно сме убедени в това. А по неговите 
стъпки тръгват и внуците му Милан и Саша,

И ЗАНАПРЕД - БЕЗ 
ТАНЦОВ СЪСТАВБИБЛИОТЕКАР,

ПРЕВОДАЧ,
АРТИСТ...

от
Ма единственото досега заседание на Съвета по култура, обра

зование, информиране и физическа култура при Общинската скупщина 
в Димитровград, състояло сс преди няколко месеца, бе оповестено, че 
от началото на новата учебна година танцовият състав при културно- 
художественото дружество обезателно ще възобнови работата си. Вече 

месец от началото на учебната година, а Димитровград все още е...Рибар, художник-любител, писател - ху- 
морнст, карикатурист... и още много неща. Това 
е Момчило Андреевич, едни от тазгодишните 
лауреати на димитровградската Септемврий
ска награда.

Роден с през 1936 година в Търново край 
Сараево, където баща му работел като финан
сист. Първи клас завършва в Чачак, втори - в 
пиротското село Обреновац. Тъй като през 
1945 с родителите си се завръща в Димитров
град, трети и четвърти клас завършва в сгра
дата, където сега е складът на ”Гумарата”. 
Прогимназиално образование получава в сгра
дата, където сега работи като библиотекар, а 
след това сс опитва да запише радиотехника в 
Батайница, но не успява. Записва се в средно 
техническо училище в Ниш, но след един месец 
се връща в Димитровград и се записва в гимназ
ията, в която тогава всички предмети сс изучват 
на български ("освен сръбски, който се учи на 
сръбски”, казва популярният Моня). Така е 
научил български - и то като дете, чпйто баща 
е от Обреновац, а майка му от Шумадия. Дори 
на "голямата матура" на класното упражнение 
по български получава чиста петица.

Продължава образованието си п полувнеше 
педагогическо училище - група за френски език 
и литература и сръбски език. Става просветен 
работник и през 1957 година с преподавател по 
френски в Смиловци. След войниклъка работи 
една година в Призрен, а след това - пет години 
в Звонци. През 1966 се завръща в Димитров
град и вече през 1967 започва работа в биб
лиотеката, която по това време е към Кул
турния дом. Задочно завършва библиотекар
ско училище и е единственият квалифициран 
библиотекар в общината. В Културния дом за
почва и неговата кариера на артист - любител. 
Първата му роля е в пиесета ”Избирачица". 
Оттогава почти всяка хумористична програма 
е немислима без неговото участие като артист 
или като писател на текст с хумористично съ
държание. Известни са неговите пародии на 
народни песни за актуалните събитията в пред
приятията и града изобщо. Известен е и като

мина
без танцов състав! ,

Според даденото пред нашия корссподент изявление на референта 
за самодейност при Културния център, причината (ако добре сме, раз
брали) е в това, че липсват музиканти-професионалисти.

Факт е чс през последните няколко години музикалното обра
зование в нашия град е в упадък. Но това в никакъв случай не означава, 
мс нямаме талантливи музикални изпълнители, особено за народни 
хора, ръченици, народни песни. Няколко музикални състава почти еже
седмично свирят на сватбени увеселения, а по-известните от тях (като 
например Красимир Григоров, Шиира Тричков, Асен Луков и др.) са 
търсени от ’ клиенти” и от други градове.

Оскъдица на танцьори също няма Танцовият състав при Основното 
училище все пак поддържа традицията. Десетки танцьори оттам вече са 
минали в Гимназията и сега скучаят и негодуват защо няма кои да ги 

Именно з'ук трябва да бз^де изявата на Културния център,
културно-художественото дружество, организирайки ~~организира, 

съответно на
цол състав, музикални състави. музикални изпелнигели.

Струва ни сс, че въпросът спира до криво разбран професион- 
ализьм. Па нас не са ни нужни музиканти-професионалисти, а талант
ливи музикални самодейци, каквито, слава Богу, имаме. Нужна е про
фесионална помощ (клквато например оказват професионални пос- 
тпиночици на театъра) на хореографи, които могат и трябва да се 
доведат от България и от вътрешността на страната, да престоят месец- 
два и да подготвят китки български и сръбски народни хора от различни 
краища. А това може твърде леко да се осъществи, и то без особени

таи

Момчило Андроенич край макета на
Погановски манастир, който е негово дело

които като че са наследили неговия талант и 
усет за хумор и сатира. Желание му е библио
теката да сс сдобие с квалифицирани кадри, а 
библиотекарското дело в общината да стане 
както е било преди години - да се отворят биб
лиотечни пунктове по селата.

Момчило Андреевич, популярният Моня, 
сигурно е единственият димитровградчанин, 
който има автографи от прочутия френски пе
вец на шансони Ив Монтан и съпругата му Си- 
мон Синьоре. Съвсем случайно Момчило раз
брал, че известната френска двойка е във вла
ка, с който пътувал и той. Като преподавател 
по френски знае добре този език, влиза в купето 
и... взима автографи!

Моня е и "единственият сърбин, който най- 
добре говори български”. За това е получил 
като награда бутилка уиски. При посещение на 
една официална българска делегация, когато 
станало дума за езика, един от членовете на 
българската делегация обещал бутилка уиски 
на онзи, който най-добре говори български. То
ва бил Моня, а българинът бил слисан, когато 
разбрал, че той е сърбин!

разходи.
Впрочем, към Културния център има референт по самодейността. 

Именно негова задаче е да развива самодейните активности. Ако всичко

ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ: Димитровградският танцов състав през 1979 
година в Босилеград по случай честване 20-годишнината 

на "Братство"

професионализнраме. тогава и тази длъжност трябва да се преименува 
като референт по професионални културни дейности.

Да се позовем пак на традицията: димитровградските самодейци 
танцьори и музикални изпълнители в предишните години заемаха и 
печелеха най-високите места, признания и награди, тъкмо на прегледи 
на самодейците. Уверени сме. че талатливите танцьори ще запазят 
традицията.

А. Т.

НА 13 И 14 СЕПТЕМВРИ

Филмът ” Време разделно” бе 

излъчен по ТВ-Цариброд Ст. Н.

В събота и неделя, на 13 и 14 септември от девет мана. Няма нужда. Никога едно преразказване не 
часа вечерта, по ТВ-Цариброд беше излъчен бъл- може да пресъздаде силата на прочетено слово, 
гарскиятфилм ”Време разделно”. Той предизвика Само ще кажем, че по стил романът е дълбоко 
голям интерес, а отзивът на всички Димитров- впечатляващ, защото фабулата на творбата се 
градчани във връзка с това събитие е невероятен, създава само чрез две лица. За едни и същи съби- 
Направихме добро попадение: зрителите видяха тия разказват поп Алигорко, духовникът от Ил- 
една наистина вълнуваща творба, характерна с индеия, и Венецианеца, един италиански благо- 
високата си художествена стойност. Какво е всъ
щност "Време разделно” ?

Този филм е заснет по едноименния роман на

ПО ИНИЦИАТИВА НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ 
ЦЕНТЪР "ЦАРИБРОД"

Благотворителен концерт за черквата
След^кпто на 13 август т. г. бе регистрирано. Сдружението на граж

даните Културно-информационен център на българското малцинство 
Цариброд (КИЦ Цариброд*') започна организирането на своите 

дейности.
На 27

родник, пленен оттурците при Кандия, а сега сек
ретар на Кара Ибрахим.

Българската кинематография е заснела филма 
Антон Дончев и трае двойно повече от стандарт- "Време разделно” преди десетина години. Карти
ните филми - 4 часа. ната, озвучаването и въобще техническата част

Антон Дончев е известен жив български писа- на филма са на високо ниво. Още от първата сце- 
тел, който по професия не е писател, а архитект, на, когато групата турски конници, начело с Кара 
"Време разделно” е неговото най-хубаво произ- Ибрахим, 
ведение. Написал го е преди повече от 25 години, Венецианеца 
след това е писал и "Деветте лица на човека” ”По очите на 
(философско есе), "Сказание за хан Аспарух” и пристигнали...” 
други исторически романи. ”Време разделно” е

септември^ по инициатива на КИЦ "Цариброд”, хуманитар
ната организация Солидарност и Центъра за култура в Димитров
град. ансамбълът за песни и танци Гоце Делчев” от София ще изнесе 
благотворителен концерт в голямата зала на Културния център. Оча
ква се, че освен солистите на софийския ансамбъл, в концерта ще вземат 
участие и известни солисти - певци и музикални изпълнители от Димит
ровград. Това е първото гостуване на известния ансамбъл от София.

Събраните от концерта средства са предназначени изцяло за рекон
струкцията на димитровградската черква. Концертът е с начало 19 часа.

А. Т.

стига на върха на Илиндсня в Родопа, 
си казва:

Кара Ибрахим познах, че сме

Гледките, картините, фолклорния амбиент, му- 
неговият шедьовър, с който българската литера- зиката не могат да оставят зрителя равнодушен, 
тура с право може да се гордее. В романа са пре- Той е духом и гялом в събитията, нещо горчиво и 
създадени събитията от края на XVII век, когато тъжно стяга в гърлото му и той не без сълзи 
турците насила потурчават жителите на Родопи- проследява съдържанието. Почти никога филм, 
те. Някога от Илинденя с кръвния данък е взето 
момченце, което се връща като пратеник на сул- докосне до силата му. Четейки с часове съдържа- 
тана със задачата или да изпепели, или да накара

ДИМИТРОВГРАД

Художниците- 
самодейци се 
настаниха в 

своето ателие

Помещението или, по-добре ка
зано, ателието заема 16 квадра
тни метра и се намира в къщата, 
която димитровгардчаните зна
ят като "Джаджиното”. Зана
пред художниците-любители ще 
се събират всеки петък от 17 до 
20 часа. Ателието ще бъде пре
доставено на онези художници, 
които вкъщи нямат подходящи 
условия за рисуване, както и на 
онези, желаещи да рисуват зае
дно с останалите си колеги от 
сдружението.

заснет по голямо произведение, не може да се

нието на големите романи, читателят си създава 
жителите на Родопа да приемат исляма. Но и този свои образи, които после артистът никога не мо- 
корав и фанатизиран вече султански наместник же да пресъздаде във филма. Но с ”Време раздел- 
някъде в подсъзнанието и в душата си носи една но” става нещо изумително. Все едно е дали първо 
картина: майка му, облечена в пъстра родопска си чел романа, или първо си гледал филма. И двете 
носия и с вързопче в ръце, тича и плаче след произведения са еднакво мощни и вълнуващи, до- 
кервана от взети деца, които отвеждат към Стам- пълват се и с нищо не си противоречат. Това е, 
бол, за да види за последен път свидното си, из- според мен, най-ценното качество на филма, 
ръгнато от пазвите й момченце. Но и картината След като предизвика такъв невероятно голям 

старата воденица, в която е дядо Глаушко, със интерес, филмът явно заслужава да бъде излъчен 
страшната си тайна, че един от синовете му днес е още веднъж след един или два месеца, за радост на

зрителите.

Преди няколко дни художни
ците-самодейци от Димитровгр
ад окончателно се настаниха в 
помещението, което им присъди 
неотдавна ОС в Димитровград.

на

яничар.
Не е лесно да се предаде съдържанието на ро- Б. Д.

Лилия Нейкова
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тола1наЖодатаТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОС-
ДА СИ ПРИПОМНИМ

Левски в българската 

литературна класика(б)
История, записана 

на камък (2)
ДИМИТРОВГРАД - КАМЕНЕН КРЪСТ С 
ТАЙНОПИС

От паметниците в Забърдието трябва да спо- 
менем и каменния надпис във Височки Одо- 
ровци, който се намира на разстояние от 1,5 км 
западно от селото при черквата ”Св. Йоан”. Па- 
метникът е характерен с това, че на него е изо- К 
бразена стилизирана фигура на човек. В цен- ШИ 
търа на селото при "стария храст” е поставен Шшк 
Кръст - оброчник от 1809 година. Този паметник

ИВАН ВАЗОВ

Левски
(Продължение)

Веднъж във събрание едни многобройно 
шоп влезна внезапно, Поздрави спокойно, 
и лепна Плесница на един Подлей 
и излезе ших» из малкиП граден. 
Имегному беше знак зарад тревога, 
властта беше вредим невидима, строга, 
обсаждаше двайсет града изеднъж, 
даулови тоя демон вездесгяц. 
от лице му мрачно всички се бояха, 
селяните Прости светец го зовяха 
и сбрани, срутени във тайни места 
слушаха със шрейеш, с зяпнали уста 
неговото слово сладко и ойасно, 
и шям на душата ставаше По-ясно.

е красноречиво свидетелство за дарбата на май- 'Ш 
стора, който явно е имал успехи и в изобразител- 
ното изкуство. &'1,

Край село Моиици, в местността Тунинац, се ^ 
намира кръст без украшения, висок 1,60 м. Той § 
е от «(03 = 1860 година с вписаните имена на : § 
Неша, Цуна, Цана, Станойа. А в махалата Ор- ^ 
кан на кръста са вписани имената: Стойан, Пет
ър, Стана, Цуна, Йаника. Не е записана годи
ната на поставянето на паметника. Два кръста 
без отбелязана година на изработка са поста
вени край село Вълковия. Първият е в местно
стта Св. Троица и е украсен с геометрични ор
наменти и лъчи на слънце. Висок е 0,60 м. Вто
рият кръст е в Пейчин дол.

В двора на Слободан Ценко в в село Бре- 
бевница се намира каменен надпис на кръст, 
висок 2,60 м. от ац/пз = 1787. На горната част на 
кръста има надпис ”сти Никола”, село Бребев- 
ница, а долната част ”отцу гьургьа” и имената:

т
Димитровград - паметник с тайнопис (1781)

тен явно ог твърде талантлив майстор, който 
добре е владеел занаята си. По ръба на памет
ника е вдълбена плитка линия. На горния край, 
още един, но по-голям. В центъра има вписани 
два кръга с лъчи от слънце. (Този мотив се 
повтаря на много паметници). На горанта стра
на има надпис ”1С, ХС, Н1, КА”, което значи 
”Исус Христос победител”. Други орнаменти 
няма. Кръстът е висок 1,50 м.

тт __ _ „ Другите два кръста представляват надгробни
Нсца, Игнат, Цуна. Тона е един от наи-добре паметници, изработени от "пещер” и намиратсе 
запазените и един от най-старите паметници в 
общината.

В Мъзгош има каменен кръст при Врелото 
на 1,5 км югоизточно от селото. Висок е 1,50 м 
с линия, която очертава рамка. От годината са 
останали само числата 179, а последното число

И семето чудно падаше в сърцата 
и бързо растеше за жътва богата.
Той биде Предаден, и от един Пой!
Тоя мръсен червяк, тоя низз»к роб, 
тоз Позор за Бога, туй Петно за храма 
Дякони Погуби чрез черна измама!
Тоз човек безешиден със ниско чело, 
Прашен на земята не се знай защо, 
тоз издайник грозен и божий служител, 
който тая титла без срам бе Похишил, 
на кого устата, Пълни с яд и злост, 
изрекоха Подло: ”Хванеше шогоз!”
На кого ръката не благословия, 
а издайсшво свърши, и гръм не строши я, 
и чиешо име не ще сПомена 
от страх мойша Песен да не оскверня, 
и кого родила една майка луда, 
който равен видът има само Юда, 
хвърли в Плач и жалост /сял народ шогоз! 
И тоз човек още живей между нас!
Окован и кървав, във тъмница ръгнаш, 
АПосшолъш беше на мъки Подвъргнаш 
Ужасни. НаПразно! Те нямаха власт 
над таз душа яка. Ни воПъл, ни глас, 
ни молба, ни клетви, ни болно сшенанье 
не издаде в мрака туй гордо страдание! 
Смъртта беше близко, но страхът далеч. 
И той не По шушна Предашелска реч.
И на вси въПроси - грозно изПишанье - 
един отнет даде и едно мълчанье

”Аз съм Левски! Ей ме на!”
И никое име той не сПомна.

вдясно от моргата в новата част на гробищата. 
Високи са по 1,25 м.

Текстът на първия кръст е написан с тай- 
нонис и това, според Завода за запазване на 
историческите паметници от Ниш, е единстве- 

„ „ ният каменен паметник в тези краища, писан но
има форма на с . Това означава, че вероятно този начин. Хората от Завода са констатирали, 
паметникът е от 1797. В Пъртопопинци се нами- че теКстът Не може да се разчета, защото памет- 
ра заветен кръст, изработен от камък пещер никът е в лошо състояние. Тайното писане в

нашите краища произлиза от
се прикриежеланието да

името на автора. В турския пе-
на хр нежеланиеторнод

тияните е било да скрият напи
саното от турците, а също така
и името на автора.

В бележката на автора от
Завода за запазване на истори
ческите паметници от Ниш се
казва, че случаят с паметника

означава свещеник или монах.
Най-много паметници с тайни
записи имат сърбите, като най-и казваше:
старият е от XIV в., а след това 
българите и румънците. Тай-Но тиранът люти да убий духът _ 

една сутрин Левски осъди на смърт! 
Цареше, тълпата, мръсните тирани 
да могат задуши гордото съзнание, 
гласът, който вика, мисълта, ид> грей, 
истината вечна, що вечно живей, 
измислиха всякой По една секира 
да уморят всичко, дето не умира: 
зарад Прометея стръмнашаскала, 
ядът за Сокраша с клеветата зла, 
синджир за Коломба, кладата за Хуса, 

сша на Голгота за крошкий Исуса - 
тоя начин най-грозний конец 

в бъдещето става най-сяен венец
Той биде обесен.

нописът е изработван по мно
го начини и повече от тях са
възприети от Византия и Гър
ция, а през XVII и XVIII в. начи
нът на писане е възприет от
Русия.

Описвайки паметника, на
мерен в Димитровградските
гробища, авторът казва, че те
кстът е написан на пет реда, а
в долната част на кръста с тай
нопис са написани само две - 
три думи. Годината е записана

с орнамент, който представлява слънце - символ иа страославянскн: а<Ьпа = 1781 година. Значи 
на живота. Паметникът е висок 1,20 м., а на него паметникът е стар 216 години, 
са записани имената Тодор и Цуца и годината: Единственият паметник с тайнопис е регне-
ао)м = 1816. трнран, но е останал на същото място и може да

Край пътя от Радей на за Пстърлаш е бъде счупен от някой, който не е запознат с 
поставен заветен кръст, висок 1,70 м. Тук хората неговото значение и рядкост. Нужно е значи той 
се събират на Великден. В средата па кръста са да & пренесе в града на сигурно място, 
записани имената: Вела, Петко, Тносав, Меша, Другите два паметника в димитровградските 
Петпе а в долната част е отбелязана годината: гробища са от 1847 и 1850 година. Третият паме-

тннк, който е от 1850 година, има надпис: Здс 
ъст, почнваст раб божи” и имената "Стамен и Ран-

Пъртопопинци - надгробен паметник (1816)
крг> 
и По

О, бесило славно! _
По блясък ши си с кръсша равно!По срам и _

Пои шеб ний виряхме, уви, равнели^ 
много скъйи жертви и ри се шресаш 
и вяШърът южни с итх ра си играе, 
и тиранът весел с шяхра се ругае.
О, бесило славно! Теб ше освеши 
смъртта на героПше. Свещено спиш.
Ти белег си страшен и знак за свобора, 
зи коя Пор тебе гинеше нарора, 
и лъвъш, и храбрий; и смъртта ро рнес 
Пор тебе, бесило, Правеше ни нееш.
ЗаириТю Гшрлеиъш, шГшонъирмръсникъи<_
в ония рни мрачни, що "робство се викаш, 
умириха мирни на снойто легли 
с Прорарена съвест, с Позор на чело 
и смъртта ни Шебе, о, бесилки свята, 
бе не срам, а слава нова за земята 
и връх, откьреШо вижрашерухът 
към безсмъртието По-Прекия иът!

аша = 1801 год.
В Гоиндол има надпис па един заветен кр 

изработен от "пешчар” е фигура на човек: Све- а в дъното - Цвета; вероятно тя е направила 
тое преподобна богородица” и имената: Цветан, паметника за покойниците.
Петт р Колс Кръста и в дъното името Цветко Извест но е, че в димитровградските гробища 
Младенов и годината на поставянето 1879. От има още много стари паметници. Някои от тях 
1828 година датира паметникът в гробищата иа се намират в лошо състояние, а някои са и 
село Желюша край черквата. изхвърлени при поставяне на нови паметници.

В Горна Невля в местността Гьерен има един Ако се регистрират старите паметници и ня- 
заветен кръст от 1887 година, чийто надпис гла- к0„ от тях дори пренесат в града, има възмо- 
си "сто место богородице”. жносг да се ползват като паметници на култу-

В гробищата в Димит ровград, когатосе влезе рата за проучване иа миналото на града, 
при старата морга, се намира един масивен па- Вогдчн Николов
мегник, изработен от камък пещер . Израбо-
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изпостнискотонъди, кпкнито II» времетоса били Петър аица и прилагането на съвременни агротехнически ме- 
Дурузов, Любен Васов, Милан Найденов, Спасен Йоцев ронриятия, които допринесох;, та сравнителното у,*> 
„ др ми’ит„ стада наброявали над 130 брави овце. Гу- личение па производството. Засяваха се и изкуствени 

някога отглеждали над 3000 овце, 150 коня, ливади и люцерна, с които се увеличи сенодобивът.
Гуленовчани, както и селяните от останалите села в 
Забърдието, отглеждаха и тютюн, и от тази дейност 
получаваха сравнително добри финансови средства, с

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ГУЛЕНОВЦИ лснончшш
300 гонеда, с удоволствие ни разказва за миналото на 
своето родно село седемдесет и шестгодишният исн-

ЗвЕКВеЗЪ»година гуленовчани отглеждат общо 420 овце, 75 говс- които се откроява Георги Васов, който и сега има 40 
да, 47 свине,8 магарета, 45 кози. Лко някога едно помак- кошера и произвежда качествен мед и 1аиа мра. Някога 

озтлеждаше повече от 130 овце сега опците са добри производители на мед са били и Румен Найденов 
д „ Пирон Петров, а между познатите пчелари сега са

Опила Лични, Чсдомир Джунов и др.
За своите нужди гуленовчани отглеждаха и зелен

чуци, а куриозното в случая е това, че течи култури, 
особено теле и лук, те отглеждали на връх Видлич в 
местността Равнище, на 1050 метра надморска висо
чина, без поливане.

Любен Васов в местността Распукье, „а Манасиини из- Г уленовчани се занимавали и със занаязчийство. 
под местността Видя вода, па Тилници в Конярници, на Познати копачи били Борис Ташков ^ ' '‘Рджиагл
.......... и в Гусипо брашпцс, къдстобила и втората пояга който дт.ржал .............ица в Смиловци, медно с Ми.а
па добрия скотовъдец Любен Васов; поятата на Владо Петров, Света I орчев - поим, каю 1омбе , и Шпира 
Васои била а местността Вукьиие ш.ивс, „а Димигьр Тодоров. С дърводелство сс занимавали. Ангел Васов, 
Васов „ Распукье, пот ите „а Нециин били и а мест- който дт.ржал частна работилница в Гулсновци, а „о- 
носттп Вучииар и Дълбокии въртоп, поятите на Мита и късно сс преселил и Димитровград, къде ю и сега живее 
Вучко Велини били в местностите Маковите и Коняр- и държи частна ра бог или ица, Иован ндреев и еорги

ГЗлспков също били дърводелци.
Гуленовчани работеха и като хлебопекари, а като

описа на
Село Гулсновци се намира а северозападната част на 

Забърдието, а подножието на Видлич, а непосредствена 
близост до село Височки Одоровци. Намира се на 780 
метра надморска височина. От Димитровград е о тдале
чено на 15 км, а с него е свързано чрез асфалтово шосе. 
Има рейсове връзка с Димитровград два пъти дневно.

Според преданията, разказвани от старите хора, най- 
напред селото било северно от сегашното си место
положение, изнад селските гробища в местността Рид, 
в полите на Видлич. Тази местност била обраснала с 
буйна храстова хора, така че малките ехлупени къщур- 
кн не се виждали. Понеже хората наричали буйните 
храстови стъбла "дубнцн", селото нарекли Ду бл ре по. 
Години наред това населено място е носило названието 
Дубарево, разказва Йордан Андреев, а също така знае 
легендата и Евта Васов, пенсионер от Скопие.

По време на турското иго било заповядано от тур
ските власти гората да се изсече. Гората била изсечена, 
къщите били открити, а околността била, както каз
вали хората, "огулена” и по това селото нарекли Гу- 
леновци, а местността - Рид. По време на фашистката 
окупация името на селото било променено във Видлич 
а след освобнождението било му върнато сегашното 
название Гулсновци.

Според преброяването на домакинствата и населени
ето в населените места на Забърдието, през 1910 година 
в Гулсновци имало 50 домакинства, през 1948 година а 
88 домакинства живеели 497 жители, през 1953 година в 
90 домакинства имало 353 жители, през 1981 година в 88 
домакинства живеели 151 жители. Интензивната ми
грация на населението от Забърдието е характерна за 
село Гуленовци, както и за останалите села. Младите, 
жадни за наука и просперитет, масово напускаха селото, 
завършваха разни училища и занаяти и се настаняваха 
на работа в градовете. Старите хора оставаха сами и 
поемаха тежката грижа за своето лично просъществу
ваме и за семейството. Сегашното състояние е печално: 
млади няма, така че сега село Гуленовци има 90 къщи, 
но в 54 от тях няма хора, а в 36 домакинства живеят 63 
жители, конто са над 65 години, в 15 домакинства има по 
един човек, в 18 домакинства по двама души, в две до
макинства - по 3 члена и само в едно живеят шест души.

Носталгията за родното село кара пенсионерите од 
градовете да се завърщат да поживеят и остареят в 
бащиния дом, някои остават завинаги, а някои идват 
само през лятото. В момента има около шестнадесет и 
с тях сега живеят 80 жители. Те ремонтират своите 
стари къщи , а някои строят и нови и ги обзавеждат със 
съвременни домакински уреди и мебели. Селото е със
тавено од повече фамилии, а между тях най-многочис- 
лени са: Нецини, Кьелчини, Дурузови, Дамянови, Учи- 
нови, Манасиини, Веяини, Гьерсини. Гравци, Чобанов- 
ци, Бошкови, Танини, Гусини, Царци, Методини, Тоши- 
ни, Божикьини, Дечини, Негулови, Делини, Попадиини 
и др-

Мерата на село Гуленовци граничи на изток и юг с 
мерата на село Смиловци, на запад - с Височки Одо- 
ровци, а на север - с мерата на Височка Ръжана и Слав
ния. Гуленовчани притежават 234 хектара ниви, 6 хек
тара овощни градини, 224 ха ливади, 930 ха пасбища и 
198 ха гори.

Главен поминък на населението е земеделието и ско- 
товъдството, предимно овчарството. Гуленовчани са

инетно
толкова намалели, чс само едно домакинство отглежда 
40 овце, а останалите по-малко и то само за своите 
нужди. Поятите на гуленовчани са разположени сеиер- 

слъичевите склонове па Видлич. Ду-но од село то, по 
рузовите пояти се намираха в местността Равнище, поя- 
тите на Учинови в местността Мали връх, поятата на 
Милан Нсцин била в местността Дълбоки въртоп, на

шщн, поятата на Тодор Ангелаков била 
Црсшпяр, ил Тодор Топиш в местността Бричин връх, 
поятите на Гравци били в Джурипа падина и 
Локва, на Радойко Андонов в Гусино бран- 
нще и на Дамянови в Равнище... Свои те ста
да гуленовчани пасяха по пасбищата на най- 
високите склонове на Видлич, а с вода ги 
пояха на водопоите Чсрбес и Виля вода, ко
ито се намират на надморска височина 1290 
метра и 1100 метра. В непосредствена бли
зост до водопоите се намира най-високият 
връх на планина Видлич, който се нарича 
Гувнище с надморска височина от 1413 мет
ра. В местността Гусино бранище и окол
ността са вършени изследвания за желязна 
руда, при което били открити залежи, но не 
големи количества - казват гуленовчани.

Понеже гуленовчани отглеждаха много 
овце, те произвеждаха и големи количества 
мляко, което беше изкупувано от частника 
Мнлутин Манчич от Пирот, който имал в 
селото барака за преработка на млякото в 
сирене и кашкавал. Барака имал и Гьера 
Танчин, в която като майстор работел Гоша 
Георгиев. Барака държал и Влада Васов в 
своята къща, който дълги години работел 
като майстор в Банат. Сегашното производ
ство на мляко не е голямо, а предложените количества 
се изкупуват от земеделските кооперации ”Сточар” и 
"Видлич ’.

Най-големият проблем за живота на гуленовчани 
беше водоснабдяването, понеже нямат чешма и хубава 
питейна вода. С вода се снабдяваха од нехигиенични 
бунари. Проблемът с водоснабдяването беше решен 
през 1976 година, когато в Забърдието беше изграден 
регионалният водопровод.

След електрификацията през 1970 година, и водата 
беше доведена до всяка къща, с което се подобриха 
условията за живот на хората.

На своите земеделски площи гуленовчани отглеж
даха пшеница, царевица, овес, ечемик, а реколтите от 
тези култури бяха много ниски - чак докато започна 
засяването на нови сортове пшеница и хибридна царе-

и местността

Любен Васов от с. Гуленовци (живял 100 години), 
пред своята къща

най-прочут между тях беше Добрица Васов, който жи
вее и работи в Пирот, където притежава частна хле
бопекарница. а къщата му. която е в центъра на Пирот, 
е забележителна със своята архитектура - с басейн на 
покрива и засадени дървета - плачещи върби.

Бакалница в селото държал Сима Стоянов, който 
ио-късно става прочут майстор за правене на кашкавал 
н като такъв работил дълги години при Стоян Раденков 
в село Радейна. а после - като главен майстор в земедел
ската кооперация "Сточар" в бараката на Височки Одо
ровци. Сима Стоянов беше много добър майстор, твър
де сериозен и дисциплиниран работник, който служеше 
за пример на другите, а качественият кашкавал, който 
Симо правеше, намираше място и на американския па
зар. Частна кръчма държал Влада Васов.

(Продължение в следващия брой) 
Цветанка Андреева

Първият ден на сеитбата
В Забърдието първият ден на сеит- сипва вода пред тях, та 

бата за всяко домакинство винаги е бил работата да тръгне до- 
същински празник. След жътвата, вър- бре и да върви така, 
шитбата, прибирането на царевицата и както водата тече. На
останалата реколта, първият ден на се- орача път не се преси- 
итбата на есенниците означава ново на- ча. Желателно е гп.р- 
чало за обезпечаване на храна за след- вият човек, който сре- 
ващата година, начало, от което започва щне орача, да бъде до- 
редуване на полските работи. бър по душа, та на ора-

За този ден стопанката домакиня под- ча да върви "напреди- 
готвя червено оцветен влас вълна, слага ца”. Ако е лош човек, 
го на къделя, привързва го с червено няма да му върви рабо- 
вързло, заприда нишка с ново шарено тата. Когато пристиг- 
вретено, намотава я на вретеното, което нат на нивата, домак- 
забожда във вързлото отзад на къделя- инята забожда къделя
та с върха надолу. За пръв ден на сеит- та с червения влас въл-
бата е определян понеделник, първия на в земята, а малко по-далече забожда слънцето. Стопаните преломят погача-
ден в седмицата, който също означава и вретеното с нишката, та както тече та, целуват хляба и издигат половинките
начало. Когато се случи да е празник в нишката от къделята към вретеното, та- високо над главите си, за да порасне ви-
понеделник, тогава изнасянето на семе- ка да тече житото от нивата към хам- соко пшеницата. Когато изоре, засее и Морен оран пз минати сееше,
то се отменя за сряда. В утрото на опре- бара. Нивата, на която "сефте” се изнася завлачи земята върху семето орачът за- « ровки Презри,
деления ден за започване на сеитбата семето, е тази, в която на Великден сто- божда копралята в оранта, та пшени- РУ^н се ГииТюш челото му лееше
домакинята стане рано, хване петле, зак- панинът е заровил червена перашка, цата да порасне висока като копрялата " йо космати гърди.
оли го и го опече; замеси и опече прясна червено великденско яйце, за да има бе- а класове да изкласи като пилетата, кои- Глеиа V как хвърляше весело геиеш,,
погача и приготви друго ядене. Орачът рекет. Когато впрегне кравите в ярема, то хвъркат по оранта, търсейки зрънца нш шн и зр~ърш ’
приготвя плуга, извежда и впряга кра- да потеглят плуга, орачът се прекръсти, ‘ Р 4 '.
вите, стопанката закичва ярема от двете помоли Бога за помощ и първата бразда В много народни песни се възхвалява хвърляй 227” '
страни с цвете, гали кравите по челата и пусне към изток, откъдето се ражда трудът на стопанина: семена....

ПЪРВИЯТ ДЕН НА СЕИТБАТА: 
някога (Санда Нейков от Смиловци, сега на 93 години), 

и сега (семейството на Васил Христов от Смиловци - вдясно)

Цветанка Андреева
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ОКРЪЖНО ФУТБОЛНО 
ПЪРВЕНСТВО ЗА МЛАД
ШИ КАТЕГОРИИ

"Балкански” - 
” Раднички” 11120:0

НОВИНАР

“®В“К* и я донесо У Ниш. Кага гюме да продавам нови
ните поче да си карам по селскьите навики. Щом замине кли- 
енто, я си квакнем на пакьето с упакуваните весници. 
^»„^.?ЛеГИТе Д° мене’ Щ° заедно работиме де, щом ме видат да 
седнем, веднъга се раздерат. Стай от тува, на новини се не седи. 

ова е наща маса, тува вадиме лебо, а може и да надръляш како 
I одора Пресата. Не ли сам по-млад от ни, веднъга ги послушам 
и стаем. От старите се учи, по старите не иди.

Кага дойде некоя по-млада, и ако е па по-убава, я веднъга 
рипам и ву показуем новините, показуем ву що да чати. Коле
гите, видим, па ме гледаят под око и па викаят по мене. Ако тека 
наставиш че закасаш како Толете пресата. Ма дневно по нек- 
олку пути споменат Тодора Толете Пресата. Седиме еднъж 
тека, пиеме каве и они па нещо споменая Тодора Пресата. 
Погледа ги, па реко, абе вие стално споминяте тай Тодор Толе 
Пресата. Кой е бре тай, како е закарал?

Ма ти си млад, не знам да ли че разбереш - 
одговараят колегите. - Ама че ти кажеме.

'Тодор беше шофер и длъги години ни довозеше щампа от 
Београд. Вече се не сечаме у коя фирма работеше, но знаеме 
дека возеше новини. Свите от милос го викашеме Толе, а дека 
возеше щампа, преса, некои го бея кръстили Пресата. Тека си 
и остана. Он се не лютеше, и беше свикнал, та да речеш Тодоре, 
он едва ли че се сети дека го човек вика. Беше си, що се вика, 
свикнал с новото име. Тека го знаешея и неговите селяци, там 
негде от твойо край. Тодор беше стално обричен, докаран, 
намерисан, а и стално беше у това време на правно пут. На 
правио не само, мислиме на путо да не залута да откара нови
ните на други места, но и онака беше, политички. Беше и голем 
любовкар. Идеше му срукье, а како нече да му иде, ка у това 
време караше камион с убави седища, па и радио у него. За него 
никъгъш нее имало криза, па и нас ни е помагал. Ако требе 
нещо да се купи, а да го нема тува при нас, онова време беше 
гадно, Толе Пресата че го створи и че го донесе. По едно време 
на тувашньи млади дами докаруеше леб от Београд, како баяги 
бил по-бел, та момите от лебо че бидат по-бели и че се оженят 
по-убаво.

Толе беше послушан и како що ти казуеме любовкар. Колку 
ли е жени обрънал у кабината, и он сам не знае. Ама еднъж една 
млада убавица го съпрела да я повезе. Пресата я качил и дум по 
дум она му казала дека е пошла у Ниш да купи сол. Нема сол, 
свърши се у Ниш, рекъл ву Толе, но немой да се секираш я чу 
ти найдем и чу ти докарам. И тека Толе Пресата сгръвольил 
новата приятелька. Па им малко било у кабината и решили че 
се гръвалят на новините под церадата. Качат се они у камионо, 
и тамън почели камионо се залюлял. Видели това две пан- 
дурчета и помислили некоб нещо крадне, па полека лека та до 

Дръпнат одзад церадата, и ”у име народа” арестуят 
Толете Пресата с любовницата. Приведът го у милицията и му 
покренатпоступак под изговор дека омаловажа големите поли
тици у това време - Стальин, Мао Це Тунт, Фидел Кастро и 
Йосип Броз Тито. На последньио гужвал дори и маршаловата 
униформа, а с друсаньето тел да скръши и граньете на шапката.

Судо поступил по тужбата и Тодор Толе Пресата си одлежа 
две годин. От тегай не сме го видували. Рекова отишъл негде у 
странство да работи и вече се не е връчал”

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

” Балкански” се издъни жестоко
ФК ” БАЛКАНСКИ” - ” СИНДЖЕЛИЧ” (НИШ) 1:9 (0:3)

Димитровград, 20 септември, Спортен иентър - ”,Парк”; зрители 
- 100(1 Съдия - Александар Мияенковин от Лесковаи - добър. Гол
майстори: Анджелкович в 47 мин за ”Балкански”, а Милотевич в 18, 
Вучичевич в 25, 35, 63 и 87 мин., Златкович в 76 и 80 мин., Тротер в 65 
и Осшоич в 85 минута за ”СинджеличЖълти картони: М. Стоянов 
и Анджелкович от "Балкански'’ и П. Стаменкович и Чолакович от 
”Синджелич”.

Незапомнена загуба в дългогодишната история за "Балкански”! 
Тази събота като че ли всичко беше против "Балкански”.

Димитровградските футболисти добре започнаха мача, като спече
лиха шанс чрез дузпа в 16-та минута. Но отличният Саша Крумов не я 
реализира и оттук започнаха мъките на "Балкански” - до края на мача 
нищо не вървеше както трябва. Отличните гости за петнадесет минути 
вкараха три гола. Надежда събуди голът на Анджелкович в 47-та ми
нута. Перица Георгиев - миналогодишният голмайстор на дивизията - 
досега все още не е вкарал нито един гол. В събота той имаше два 
стопроцентови шанса, но не успя да се възползва от тях. До края на мача 
като че ли на терена съществуваше само един отбор - "Синджелич".

В следващия, осми кръг, "Балкански” ще гостува в Нишка баня на 
отбора "Винер Брокер”.

За разлика от старите футбо
листи, пионерите на ''Балкански” 
победоносно се изкачват в класи
рането. Последната от победите 

срещу третия пионерски от
бор на "Раднички” от Пирот, и то 
в Пирот, с невероятния резултат 
20:0.

им е

ч
Д.с.

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ПРИКЛЮ
ЧИХА РАБОТНИЧЕСКИТЕ 
СПОРТНИ ИГРИ

Босилеградчани се 
състезаваха по шахмат

Спортните игри на работници
те в Пчински окръг, които бяха 
организирани от Съвета на синди
катите в окръга приключиха ус
пешно. Представителите на работ
ниците от Босилеградска община 
взеха участие в шахматните състе
зания. Йован Стоилкович, Деян 
Дойчинов, Павел Йовчев и Винко 
Аначков не постигнаха добро кал- 
сиране, но се завърнаха с купа "за 
участие в игрите”.

Станиша Митов, председател 
на общинското синдикално пред
ставителство в Босилеград, казва, 
че занапред ще се полагат усилия 
спортът и спортуването все повече 
да се развива и популяризира всред 
работниците...—„—„. .....

у глас ми

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

” Желюша” спечели три точки като гост
ФК ”ПОБЕДА” - ФК ” ЖЕЛЮША” 1:2 (1:2)

От Полска Ръжана, където игра мач с отбора на "Победа” от 
Държина, "Желюша" се завърна с три точки. След като домакините 
поведоха с 1:0 в 17-та минута, желюша ни като чели се сепнаха и Предраг 
Георгиев, най-добрият играч на терена, с два гола донесе победа на своя 
отбор. С тази победа "Желюша’’ тръгва към върха на таблицата в 
окръжната дивизия.

За "Желюша” играха: Йовичич, Глигоров, Таков, П. Георгиев, И. 
Исич, Стефанов, Рангелов, Д. Костов, Ненов (Тодоров), Найденов и П. 
Георгиев.

Следващия мач "Желюша” ще играе с отбора на "Слога” от Велико 
село, като това ще бъде дерби мач. В. Б.

КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА КУЛТУРА (3)
РАЗГОВОР СЪС СЕКРЕТАРЯ НА ВРАНСКА ТА ЕПАРХИЯ ВЛАДАН МИЛУТИНОВИЧ

ТЪРСИМ СТИПЕНДИАНТИ ЗА ПОПОВЕ 

ОТ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
• Храмовете, намиращи се на територията, където живее българското национално малцинство, са в твърде 

• Изворската църква е най-гол ямата във Вранската епархия, но поради икономически 
причини след възобновяването й там няма да има свещеник • Въпреки че е най-голямато в епархията, 
Долнолюбатското наместничество се обслужва от двама свещеника • От Босилеградско няма кандидати за 
богословско училище

Сериала от разговори, които ще ни Помогнат да се намира у една жена, омъжена в този край, а родена 
ойознаем духовната си култура, зайочваме с Владан е във Фоча, сегашно Сърбинье. Друг жител не иска 
Милутинович, секретар на Вранската ейархия, да се грижи за църквата, понеже най-младият е на 60 
който йреди Пристигането си във Враня е завеждал години. Това е всъщност най-големият проблем - не 
секретарските дейности в една община в ЗаПадна само .тук, но и в останалите села в Босилеградска 
Сърбия. По Професия е юрист, а сега са му останали община.
оте няколко изПита, за да завъти още един • Какви са плановете за останалите храмове.

Во?ослов1ш - На територията «а Босилеградска община
Ф У ' запланували да възобновим още няколко храма. В

• Г-н Милутинович, Вие сте имали възможност зависимост от материалните средства ще предприе-
да посетите всички храмове на територията, където мем по-значителни или по-малки работи. Едновре- 
живее българското национално малцинство. В какво менно със започването На възобновяването на храма 
състояние са те. ,„„цтппиотП в с Извор, започнахме и възобновяването на храма

- За съжаление, всички храмове на т р Р • »^в Николай” в с. Божица, Сурдулишка община,
на която живее българското национално малцин- ди него започнахме реставрацията на православ- 
ство, а особено в Босилеградска общи“а’с* НИРЯ храм ”Св. Троица” в с. Клисура, а понастоящем
в твърде лошо еъстояние^Повечетоо-гтахса почти попуРямв за реставрация и на останалите
рухнали и не се поддържат редовно. Сигурно и ою в долнолюбатското наместничество,
много причини за жалкото състояние на ' « Босилеград с община с най-голяма територия в
но аз искам да посоча една от основните, голямата ч1ШСКн окръг, но вярващите се обслужават само от миграция на жителите. Но въпреки миграционните ^ински окрзьг,и в^щ ^ ^ ^ са мвлко
процеси, Вранската епархия взе решение да възоб- д“акаватеритория?
нови някои храмове. . Долнолюбатското наместничество, където е се-

• Първата крачка е направена - започне реста- долището на вярващите от Босилеградска община, е
врацията на Изворската черква... ....... наистина голямо. Съставено е от пет парохии и въз

- Да, Изворската църква е н"й-голямато а нашата на това двв свсщеника с0 малко. Черковните
епархия - нейната повърхнина е между 850 и УШ квад закони сп предвидили повече свещеници, но икономи- 
ратни метра. Поради разрухата на времето, или, по- цсските причини ни накараха да намалим техния 
добре казано, поради безотговорността на вярващи- ^ понеже там има съвсем малко кръщенета и 
те, една част от този монументален православен храм „енчавки, от които свещениците се издържават. На
падна, и ние, съвместно с републиканското министер- шето желание> което предодахме и на органите на 
ство на културата и Завода за защита на паметниците 0Ластга в Босилеград, е да стипендираме ученици от

Сърбия, взехме решение да го възобновим. Босилеградско в богословски училища или в Богос-
• Запазени ли са поне иконите. попския Факултет.
-За щастие, иконите и иконостасът са запазени и # тъкмо това бе и повод за недоразуменията

те ще бъдат възобновени. Запланували сме през тази ^ някои политически партии, понеже някои от 
година да подсигурим строителни материали, а през ^ се застъ1111ат богослужението да се извърша от 
следващите две - три години да го възобновим изцяло. месТ||И свещеници, на майчин език. Има ли заитер-

• Тъй като става дума за най-големия храм в ссова||И от средите на българското малцинство за 
епархията, надяваме се, че след реставрацията там богословски училища?
ще назначите човек, който да се грижи за храма и да Повече от две години ние се опитваме да наме-
запознава вярващи и туристи с историята му / м кандидати, които да учат в богословско училище,

- Село Извор е отдалечено само но 5 км от ьосиле- ^ кандидати. които са завършили гимназия, да се 
град и когото приключи възобновяването на хрома, запиШ0Т в Теоложкия факултет, но до сега безус- 
свещениците от града ще имот задължението до
грижат за него и до запознават заинтересовани тур* За съжаление) намесата на политиката в черков- 
истически групи или вярващи с историята му. ните боти не е уместна и ние настояваме свеще- 
Изключително породи икономически причини, няма н|| с да не се заНимовот с политика и междунацион- 
възможност да се назначи специален човек, и се ални отноШВНИЯ> а да проповядват вярата Христова и 
Извор понастоящем живеят само седем жители, и даучат хората на разбирателство и сговор, 
което е още по-пародоксално, ключът от църквата д У н Вонч* Бойко*

камионо. лошо състояние

Венче Бойко*

сме

Осведомително
табло

в

Снимкаша е заснема в ДраговиШа, а можеше да бъде

засвР
Ййвя/Ш швжм Р ~ то били залепвани съобще- 

пйпанм заключени^ на Партийни органи... 
стъклото е счупено отдавна, но таблото сисШои и доязкгййй

петно.
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сатира * забава

ДАЛАВЕРАТА
йедън Симча Далаверата. За кикву иV наше село имаше 

работу да се заване, е кога и да продума, разтъртс уста до 
уши и че почне:

- Врат ми, 
пърстшпе и двоицата!

Народ не му млого веруиеше оти ньеговстс далаверс свакьи 
пут завъ/ние с лъжу, та млодзина га окайоше йоще и Симча
Лъжъцът. „.

А знайсш ли, Минчо, - сьга на дилаверстс окаю бизнис . 
Срете ме онядън синат на бая Крума и ми рече:

- Чича Станко, имам за тебе йедъи добър бшиис. Нема лъжа 
превира! Може да падне нара, ко плева!

- А иде, де! - реко я.
- Гледам те, ти ко нешионер, но цел дън се шляйеш, опрости 

ошуту ду му, из улицете. Имаш време на прстск. Защо
да ш‘ га уновчиш, а?

- Пи кво требс ди праим?
- Че продаваш сирсньс на пазарат, ама не само у петак, ама 

през целуту неделю. Видиш ли бувлякит йс нълан с народ 
свакьи дън, а има доста българс и они че куную...

- Одека ми толкова сирсньс?
- Това йс моя работа!
- 3/шчи, да будсм матрапазин! - погюгледа га накриво.
- Ма йок! Само бизнисмсн!

това йс тсквая далавера, чс си оближеш

- неми

ми за л

- У наше време това беше ляатрапазлък...
- Вашето време одавна си йс отишло, сьга се върти бизнис!
- Чекай, ма кво чс кижу приятсльс. Я шгмам пи краву, 

овце, та те да речем, продавам мойс сирсньс...
- Пи и бай Тоша нема виврику за тутун, па продава по цел 

дън цигаре! Чича Гоиш нема тскстилну вибрику, а продава 
свикикиви пърцаньс оди Турцшо ли, оди Гърцию ли, не знам. А 
сне чича Йордан нема сливник, и слива с крошньс докаруйс... И 
да не ти распраям повече: сви върту нскикьв бизнис!

- Ама чекай...
- Нема кво ди се чека, ти знайсш ли колко души се 

подкрепите с бензин препродавалите и свс сьга трупало капитал, 
върту на йсдро!

- Добре, да речем, пристанем. Ко чс знайемо кво сирсньс 
продавано, гринльиво ли, уб<.гво ли, пшзе ли, преврело ли?

- Твойс йс ди продаваш и да узимаш парете, а другото йс 
моя работи...

- И колко тека чс заработили)? - подпитуйем га.
- Зависи от това колко продадели). Ти от кьилото чс имаш 

пет динара.
- А ти?
- Това е пак моя работа... Ако на дън продадеш пет-шее 

кьила, еве ти Ш1 мссецшп йоще йедшг пензия, и то търтава!
- Дете, пейс ли малко късно да се вачам с теквея дсьлавсре,

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
ни

- Добро вечер Живко, добре 
одговорише

- Може.
- Де ми речи колко сервиза се 

върляю на йедън декар?
У крчмуту се сви насмеяше.

КОЛКО 
СЕРВИЗА СЕ 
ВЪРЛЯЮ НА 

ЙЕДЪН ДЕКАР?

ДОШЪЛ
драговитчанье у глас.

По ньега улезе Бора "Прасе”, 
ама не затвори баш убаво вратата. 
Йедън старац що седеше до вра
тата добаци:

- Дете, де затвори вратата че
ПРАСЕТО

След войнуту од 1945 годин, 
шеф на ОЗНУ у Цариброд бил йе излезне прасето, 
некой Бора, кой йе бил познат у
цел град по прекор Бора "Прасе”, прооратн ни думу туя вечер.

Е, йедну късну йесен отиду он 
и Живко Виденов на терен у 
Драговиту на партискьи састанак.
Живко

Беше това у Звонци, негде 1963 
годин. Земеделската кооперация 
"Йерма” беше организовала пре- 
даванье "Употреба вештачких ЬУ* 
брива у пол>опривреди”. Излогат 
на задругуту. у сред Звонци беше 
пълан с техничку робу и белу тех- 
нику, а най-више беоше изложени 
сервизи од порцелан и кристал ста- 
кло. Вештачко Ьубре немаше ни за 
лек.

Бора затвори вратата, се де и не

Момчило Андреевич

МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ

беше драговитчанин,
познаваше човеците у селото и ■ 
предупреди Бору да се млого не 
заорачуйе с драговитчанье, у ора- 
туту су "незгодни”, некой пут оче са 
да га "спуще” човеку, да не излезне

В навечерието на тези избори 
асфалтирани 800 метра от 

пътя от Долни Криводол към 
Изатовци.

Макар че асфалтирането на 
бре, Живко, немой... мене и не този участък официално няма 

горе у селу... убегьуйеше Бо- никаква връзка с изборите, иза- 
ра Прасе Живка. товчани молят Бога през

Сгигну они предвечер у Дра- следващите пет години всяка 
говиту, улезну у школуту. Ламба ГОДИна да има избори. Защото 
свети. Кюумбе гори. Партийци трябва да се асфалтират още пет 
наседали. Улази Живко прв. километра от този път.

- Добро вечер - поздрави гьи

Вечер. У крчмуту трепче лам
ба на дирек. Човеци наседали. Слу- 
шаю. Йедни дремаю. Понекойи 
попивкую. Тома Томов, агроном у 
задругуту надълго и нашироко 
обяшнява ко се върляю и колко 
вештачка гюбрива. Предаваньето 
заврши, и ко йе ред, Тома пита има 
ли некой да пита нещо.

- Дете, обади се из полумрачко- 
во кьоше на крчмату деда Марин- 
ко, може ли я да питуйем нещо?

некоя гужва...
- Ко, мене неко да зезне, айде

знаю

а?
- Етапи га, я му навирам колачат, а он...
- А ако нечем?
- Има кой оче! Я реко, на бащу ми си приятели, да ти 

помогнем, а и знам пощен си човек...
- Е, баш синко, що съм пощен, я не би се вачал с теквея 

далаверс. Срсшота и греота йс под стари дни да
- Не краднеш, не лъжеш, а продаваш. Нема кво да се излагаш! 

Я погледай колко новопечени търговци се явите, а? *
- Ко заешка дупетия! - одъпе я.
- Баш тека! До йучера не знасошс да събсру две и две, 

върту бизнис, та капата им пада...
- Ако сине, нека върту, ама тая ложица нсйс за моята уста...
- Инатът не ти дава, 'ча Станко! Размисли, па може и да 

лш се явиш! - рече детето и си отиде.
- Е сьга, Минчо, кажи ми, кво йе това време, къв народ йе 

настанул? Никой нече да се вати да произведе нещо, па после 
и. да га продаде... Са и голишлшрцитс "върту бизнис", кико рече 
синат на приятельатога ми.

И йоще нещо си мислим, Минчо: Симча Далаверата за ньи 
йе чирак! Тия синковци пипам одеско...

- кво да праши, Станко, теквоя време йс дошло. Нийе с тебе 
че си умремо дибидуз затре - тешим га я.

Живко. А. Т.

АСЕН Ш се излагам...

Заем и Бог
а сьгагшшш -Иск^лу -/Чоше

мн ОТПУСНЕ- *1Я. 3
те злем. 1 у\и*е>л.гш -7Ъе,л е ше

НЕ ВИ Л1Я В , 
СРАМ ОТ БОГА \
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