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ИКЛЮЧИ ПЪРВАТА СРЕЩА НА ЛИДЕРИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА НА КРИТ

БАЛКАНИТЕ СИ ОТКРИХА ПЪТ КЪМ ЕВРОПА
• Президентът Слободан Милошевнч 

Историческо решение за нормализация 
половин век • Гърция и Турция 
съобщение

Лидерише ош Югоизточна Евройа Приклю
чиха във вторник първата си среща, състояла 
се на гръцкия остров Крит, на която се съг
ласиха, че са намерили иъш за Преодоляването о 
на наследените_ от миналото балкански 
вражди и съвместно да работят за регионал
ното развийте, укрепването

разговаря с шефовете на всички делегации • 
на отношенията между Югославия и Албания след 

за споровете си от първа ръка • Прието Критското

изграждането на здрави между съсед ски отно
шения.

Прието е съвместно съобщение като обща 
рамка и същевременно достатъчно Практи
ческо напътствие за укрепване на бал
канското сътрудничество През следващото 

мира и столетие.на

РЕЧТА НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА ПЪРВОТО 
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

На Балканите и балканските нарор е необходимо 

укрепване на всички видове сътрудничество ИСТОРИЧЕСКА СНИМКА: 
Лидерите на балканските държави на Крит

Критското изявлениеЮгославският президент настоя за по-бързо премахване на бариерите, които ни разделят, 
за укрепване и разширяване на политическото сътрудничество, за редовни контакти и 
политически диалог на всички равнища, свободно преминаване на стоки, капитали и услуги, 
зона за свободна търговия на Балканите. Участниците в двудневната среща на ръководителите на 

страните от Югоизточна Европа на остров Крит приеха съв- 
нашия регион като на постоянен местно Критско изявление. Текстът на Критското изявле- 
източник на кризи, които обре- ние гласи::-й: .'1ЩЯЯИ1;мт !■ и 2 меняват международните отно
шения, а като на съставна част 
от Европа със забележителни 

I потенциали за изграждане на
съвместното бъдеще на конти- 

! нента.

Ние, държавните или правителствени ръководители на стра
ните от Югоизточна Европа, президентът Киро Глигоров, през
идентът Слободан Милошевич, премиерът Виктор Чорбеа, преми
ерът Иван Костов, премиерът Фатос Нано, премиерът Костас Си- 
митис и премиерът Месут Ялмъз и външните министри, г-н Исмаил 
Чем, г-н Благой Ханджийски, г-жа Надежда Михайлова, г-н Паскал 
Мило, г-н Милан Милутинович, г-н Теодорос Пангалос, г-н Адриан 
Северин и пом.-министърът на външните работи г-н Миховил Мал- 

ропа като цяло от голямо значе- башич в рОЛЯТа наблюдател, като представители на свободно из- 
ние е да не се допусне маргинали- брани Правителства на народите от Югоизточна Европа, за пръв 
зацияI на отделни неини региони път иашата история се срещнахме на остров Крит и се съгласихме 
или области. Европа на блоковете съсследното;
не трябва да бъде сменена с Ев- Съвместно ще работим за създаването на условия в нашия
ропа на нови делби и дискрими- ион за благоденствието на нашите народи в условията на мира,
нации. Затова е необходимо ре- сигурността, доброто съседство и стабилността, 
шително да се намаляват същест- решени сме да развиваме сътрудничество в Югоизточна Европа
вуващите икономически разли- общи и равноправни основи, уверени, че можем да научим
«шя на Европейския континент и мн^ едниот дРруГи.
особено разликите между север- ще стимулираме утвърждаването на правовата държава, за-
ната и и южната част. Смятам, че тата на ЧОвсшките права, включително и правата на национал-
сгранитс от нашия регион не■тря- ните малциНства,както и международния диалог, личните свободи

вия Слободан Милошеви разширяването на интеграционни процеси, а сами да по_голсмн ВЪЗМОЖности за всички, особено за младите,
ри в понеделник на първото пле- крачка* към разширяван^ дадат своя принос чрез успешно потвърждаваме своето съгласие с Хартата на ООН, Париж- 
нарно заседание на Критската п Уг-.б |Ните и балканските на- Регионално сътрудничество. ката харта за ,ювп Европа, както и Заключителния акт от Хелз- 
среща на лидерите на сгранит нуждаятотукрспванена Страните от този регион не могат .включващ десетте основни принципа, т.с. суверенно равенст-
от Югоизточна Европа. роди се нуждаят 01 укрепване № интегритет успешно в евро-

”Тази среща на остров Крит сътрудничеството във всички 
трябва да потвърди съвместните област и. За това трябва да спо- 
стремежи към сътрудничество могнат и европейските институ- 
между народите и държавите от ции. Те не трябва да гледат на

! :.
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1 За благоденствието и стабил

ността на нашите страни и на Ев-&
| ОШщШ ', ,3м

ш
С домакина - премиера Симитис

на

ВО, уважаване на правата, които произтичат от суверенитета, въз- 
псйскитс процеси, доколко са дез- дЪржане от заплашване със сила или нейното прилагане, ненару- 
интегрирани помежду си. шимостта на държавните граници, териториалната цялост на дър

жавите, мирно решаване на споровете, ненамеса във вътрешните 
работи, уважаване па човешките права и основни свободи, вклю
чително и свободата на мисълта, съвестта, вероизповеданието или 
вярата, еднакви нрава и самоопределение на народите, сътрудни
чество между държавите и изпълняване на задълженията, които 
произтичат от международното право.

Смятаме, че европейската ориентация на нашите държави пред-
икономически и

(На стр. 2)

Президентът Милошевич разговаря с 
българския премиер Костов

Слободан Мило- на външната търговия от двете страни, за да 
подготвят проект за взаимно сътрудничество 

следващата година”- каза югославският

ставлява интегрална част от техния политически 
обществен развой.

Настояваме да превърнем нашия регион в област на сътруд
ничество и икономически просперитет и сме решили за тази цел да 
подобряваме добросъседските отношения и да зачитаме между
народното право.

Вярваме, че Европа не може да бъде единна без нашите дър
жави и нашите народи, които представляват цивилизации и истори- 

традиции, оснонни за създаването на съвременния европей
ски идентитст.

Европа и евроатлантическата интеграция са важни за осъще
ствяването на горе споменатите цели.

Що насърчаваме сътрудничеството между истинските предста
вители на нашите народи в националните ни парламенти, както и 

общо намерение да създадпт форум на разбирателството
(Ни стр. 2)

шеВ®Тзг-аГнзТрГс%ТеГЯател*набъл-

са били твърд > ’ ви. чотворпи и конструктивни.
1 Същъствува г добри перспективи

мическо сътрудничество - прецени българският

ческиче разговорите
"Като най-близки съседи 

вамс сътрудничество и поради това съсрсдо 
точихмеразговорите си върху икономическото 

развитие. Практически няма областв ик
ономиката, в която да не м»жсм«ч,ич 
ничим" - каза президентът Милошеви ‘

"Разговаряхме но много теми и рошихме 
възможно по-скоро да се срещнат министрите

за иконо-

премиер.
В разговорите участвуваха и ръководите-

- Милан
ми

лите на дипломациите от двете страни 
Милутинович и Надежда Михайлова. тяхното

и приятелските взаимоотношения.



РЕЧТА НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА ПЪРВОТО 
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ Критското

изявлениеНа Балканите и балканските 

народи е необходимо укрепване 

на всички видове сътрудничество
(Отстр. I)
Потвърждаваме отново подкрепата си на вече същест

вуващите регионални инициативи, които споделят нашите иде
али, каквито са КоуаитоШ, 8ЕС1, В8ЕС, СЕ1.

1Це разширяваме сътрудничсството в областта на науката, 
образованието, културата и спорта като средства за укрепване 
на взаимното разбирателство и приятелство.

Ще сътрудничим в областта на правосъдието, в борбата 
против организираната престъпност, при осуетяването на тра
фика на наркотици и оръжие, както и за премахването на всич
ки форми на тероризма и заедно ще работим против нелегал
ната и нспланирана миграция.

Нашите културни и верски различия не могат да се възприе
мат като заплаха за нашето сътрудничество и сигурност. На
против, ние вярваме, че те са могъщ източник на вдъхновение, 
градивност и динамика.

и особено страните в Босна и Херцеговина да пое
мат своя дял от отговорността. Този въпрос, нар 
екселанс, е пъпрос на мира и безопасността в на
шия регион. Не трябва международната общност 
да действува вместо тях или да арбитрира но всеки 
В'ьпрос между тях, а да създава условия избраните 
но демократичен начин от народа и ептитетите в 
Босна и Херцеговина представители пълноценно 
да си изпълняват ролята, която им е дадена от 
мирното снопра «умение. Особено важно при това 
е международната общност да им осигури урав
новесено стопанско развитие чрез равноправно 
развитие на двата ентитета.

Макар че бе люлка на европейската цивили
зация, регионът, в който живеем днес изостава в 
сравнение с другите части от Европа. Уверен съм 
обаче, че са създадени условия за по-бързо према
хване на бариерите, които ни разделят, преди вси
чко на онези, кон то пречат на икономическото ни 
сътрудничество. За по-бързото постигане на тази 
цел би трябвало да насочим усилията си към:

1. Укрепване п разширяване на политическото 
сътрудничество чрез установяване на прак тика на 
редовни контакти н политически диалоьпа всички 
равнища по въпроси от общ интерес. Особено 
значение в това отношение имат срещите на най- 
високо равнище, поради което и предлагам за-

(Отстр. 1)
Развитието на регионалното сътрудничество 

аз разбирам като подпомагане при опазването п 
укрепването на мира, използване на икономичес
ките и други ресурси и преодоляване на причи
ните, които предизвикват делби п конфликти.

Повечето страни от нашия регион минават 
през дълбоки промени, чнято основна двигателна 
сила е пълноценното обществено, икономическо, 
културно, демократично и технологическо благо
денствие, с една дума - по-добро п по-високо ка
чество на живота. Всичките те обаче са свързани 
с общия интерес да си обезпечат активно и равно
правно място в съвременните европейски процеси 
и стремежи, чрез задълбочаване на връзките и 
сътрудничеството и по-доброто използване па об
щите потенциали. В условия на укрепващите но 
такъв начин взаимни интереси и сътрудничество 
пред нас е общата ни задача п отговорност да 
заздравяваме мира, стабилността и взаимното до
верие чрез укрепване на всички видове регион
ално и двустранно сътрудничество.

Перспективата на тази част от Европейския 
континент е в ускореното регионално сътрудни
чество, което представлява неотменима част от 
процеса на включването му в общите европейски 
интеграционни процеси. Автаркията е опасна не 
само от гледна точка на общественото и ик
ономическо развитие, но и от гледна точка на 
мира и стабилността като наша обща цел. Поради 
това, уравновесеното и всестранно развитие на 
двустранното и регионално сътрудничество, без 
каквито и да било бариери, предлага според нас 
динамично развитие на региона като цяло и на 
всяка страна поотделно.

Перспективите за регионално сътрудничество 
днес са твърде благоприятни. При това имам пред
вид ,че в страните от нашия регион преобладава 
съзнанието зп необходимостта и ползата от так
ова сътрудничество. От друга страна, потушено с 
военното огнище в региона и са положени ос
новите на сегашния и бъдещия мир, което е пред
поставка не само за регионалната, но и европей
ската стабилност и сътрудничество. СР Югосла
вия, която има решаващ принос в този процес, 
активно се ангажира за опазването и укрепването 
на мирния процес. Смятам обаче, че трябва всички 
заедно решително да настояваме за последова
телно провеждане на мирното споразумение и да 
осуетим всеки опит то да се променя или да се 
тълкува едноостранчиво. Назрели са условия за 
това всеки от подписалите мирното споразумение

Щс повишим усилията си за разширяване на нашето ико
номическо сътрудничество, подобряване на инфраструктурите 
на транспорта, телекомуникациите и енергетиката, както и уси
лията си за създаване на изгодни условия за капиталовложения. 
Призоваваме съответните министри да се срещат най-малко 
един път годишно, за да оценят постигнатите резултати.

Ще развиваме граничното сътрудничество и във връзка с 
това призоваваме отговорните за това лица да се срещат ре
довно, а министрите на икономиката или финансите, както и 
другите съответни министри поне веднъж годишно да обсъждат 
онова, което е постигнато.

напред те да се провеждат редовно;
2. Осигуряване на свободно преминаване на 

стоки, капитали п услуги чрез премахване на ад
министративните, митнически и други бариери с 
перспективи за окончателното им отменяне. Осо
бено настояваме за установяването на зона за сво
бодна търговия в нашия регион, което, уверени 
сме,е същински интерес на всички балкански дър
жави;

3. Развитие на сътрудничеството в областта на 
транспорта, телекомуникациите, договори за съв
местни проекти в тези области, както и в областта 
на енергетиката, опазване на околната жизнена 
среда и др.

Наша обща отговорност е с общи сили и по 
най-добър начин да използваме съществуващите 
предимства и геостратегическото положение на 
региона, както и големите му природни, комуни
кационни, стопански и човешки потенциали. СР 
Югославия ще настоява максимално да спомогне 
за осъществяването на тези цели”-приключи реч
та си президентът Слободан Милошевич на 
първото пленарно заседание на Кримската среща 
на държавните или правителствени ръководите
ли на балканските страни.

Взели сме под внимание различните ценни предложения за 
създаване на институт и център за развитие на многостранното 
сътрудничество в различни области.

Призоваваме министрите на външните работи да се срещат 
най-малко веднъж годишно за политически консултации и за 
развитие на сътрудничеството във връзка с регионалната ста
билност и сигурност. Политическите директори ще се срещат 
за консултации на всеки три месеца и ще докладват на минис
трите.

За да се осигури континуитет между държавите, които ще 
организират срещите на най-високо равнище, министерските 
срещи, както и срещите на различните технически групи, 
външнитр министри ще разгледат идеята за създаването на 
съвместен секретариат.

Държавните и правителствени ръководители на страните от 
Югоизточна Европа изказват своята топла благодарност 
Гърция за гостоприемството, което им е оказала като домакин 
на срещата в Крит. Те взеха решение да проведат следващата си 
среща през 1998 година в Турция.

СВЕТОВНИТЕ МЕДИИ ЗА КРИТСКАТА СРЕЩА

Договори с голямо значение 

за бъдещето на Балканите
на

Ираклион, Крит, 4 ноември 1997 год.равнище и се посочват думите на 
президента Милошевич, че Юго
славия и Албания ”са решили да 
започнат процес ни нормализа
ция на отношенията си" и че "за 
начало това е една твърде аажна 
крачка". Цитира се онази част от 
изявлението

Президентът 

Милошевич прие 

румънския премиер
1Ш ЮГОСЛ1ШСКНЯ

президент, и която се кизва, ме 
"проблемът зп Косово и Мето- 
хия е вътрешни работа нп Юго
славия и Сърбия. Проблемите, 
които съществуват, щс бъдат 
рошени а унисон с нашата поли
тика, която афирмира национал
ното равноправие” - предадоха 
медиите думите на Милошевич.

Водещите световни инфор
мационни агенции подчертават, 
че критските договори имат из
ключително голямо значение за 
бъдещето на Балканите, особе
но в икономическата сфера, как
то и в областта на сигурността и 

Световните медии посветиха миер Фатос Нано и гръцко-тур- взи^ното разбирателство, 
изключително голямо внимание ския диалог нв ниво премиери. Световните агенции посоч- 
на Балканската среща в Кри т. В информациите за разгово- |1ат 11 Думите на домакина на сре- 
На преден план се посочват две рите Милошевич-Нано се под- щата ПРемиеР«Симитис, че Бал- 
билатсрални срещи - срещата на чертана, че през изминалите 50 кани1е се намират на историчес- 
югославския президент Слобо- години не е имало югославско- Ки кръстопът’от който би тРяб- 
днн Милошевич с албанския пре- албанска среща на най-високо вало Д“ тръгнат към сътрудни-

г чество и стабилност.

Югославският президент Слободан Милошевич прие на 
Крит румънския премиер Виктор Чорбса. Президентът Мило- 
шович подчерта 'изключително добрите и приятелски отноше
ния между Румъния и Югославия”. В тези разговори особено е 
подчертана необходимостта от интензивиране на стопанското 
сътрудничество. Във връзка е икономическите взаимоотноше- 

президентът Милошевич акцентува върху 
производство нп електрическа енергия и комуникациите.

Румънският премиер Виктор Чорбеа припомни историчес
ките връзки между двата народа и се съгласи с оценката, че ”на 
икономическото гюле има възможности за всеки вид сътрудни-

I Разговаряно е и за положението на малцинствата в Румъния 
и Югославия, при което президентът Милошевич припомни, че 
всички народи в Югославия имат еднакви права”. Договорени 

са разменни посещения на премиерите, които трябва да 
в близко бъдеще.

Посочена е и необходимостта 
такси и дпждия между двете страни.

пия съвместното

Среща след 50 години с албанския премиер Фатос Нано

станат

от премахването на всички

о 7 НОЕМВРИ 1997 г, ШшшШ



МЯ БЪЛГАРСКИ ПОСЛАНи17в БЕЛГРАДВ0НАЗНАЧЕ’

Желание за развитие 

двустранните отношения

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА СВОЕ ”ФБР”?на

”■«а,™ ггьгкйк“
на корупцията "реСТЪПНОСТ и предотвратяване началото на годината. Сегашният премиер Иван 

Рп„по„ _0 * _ Костов тогава заяви, че едно такова ведомство
имя РД законопроекта, българското ФБР ще под ръководството на президента е необходимо 
тот тин Пп ^лужители’ включително и дирек- на България, за да може страната да се пребори с 

, двама аген™ Ще отговарят за всяка престъпността. След победата на ОДС на април- 
т,0Л^. административни области на Бълга- ските парламентарни избори, всички парламен- 
рия, трима ще се занимават с финансовите инсти- тарни партии подписаха Декларация, в която бор- 
туции и банковата система и трима - с централните бата с престъпността е утвърдена като приоритет

б^арск^нрещщепт пГтърТтояноТ МиЛОШСВНЧ 

30 октомври™ Бел.шЮдвотецИЯ Слободан Милошевич прие на
в

1Ш1 г ..
I' § дI ,г

А
в:-**

В
Президентът Милошевич Свещеници от църквата 

"Св. Неделя" в София 
почистиха мощите на 

свети Крал Стефан 
Милутин, които се 

съхраняват в този храм. 
Мощите бяха изнесени за 

поклонение на 
тържествената литургия 

на 30 октомври по случай 
църковния празник, 

посветен на сръбския 
светец.

приема акредитивите на Трифонов
Ивайло Трифонов, който му връчи акредитивните 
българският президент Петър Стоянов 
длъжност.

Преди връчването на акредитивните писма, в съгласие с проток
ола, посланикът Трифонов направи преглед на строената пред Бе
лия дворец почетна рота на Гвардията към Югославската войска.

Връчвайки акредитивните си писма, българският посланик пре
даде на президента Милошевич сърдечните поздрави от страна 
президента Стоянов и подчерта
развитието на интензивни връзки и сътрудничество между 
две страни, чиито взаимоотношения се основават върху равно
правието, доброто съседство и взаимното доверие.

След като прие акредитивните писма на българския посланик, 
президентът Милошевич изтъкна желанието на СР Югославия за 
по-нататъшно успешно развитие на двустранните отношения 
съседна България и пожела успех на българския посланик при 
изпълняването на поверената му мисия.

Президентът Милошевич проведе кратък разговор с българ
ския посланик Трифонов, в който участва и съюзният министър на 
външните работи Милан Милутинович.

писма, с които 
го назначи на тази

на
готовността си да спомогне за 

нашите

НА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ ТЕЗИ ДНИ В НИШсъс

19 УНИВЕРСИТЕТА ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА 
ОСНОВАХА МРЕЖА АИМОС

В началото на седмицата в да образуват мрежа, която ще милений и други актуални въп- 
Ниш се събраха ректорите на 19 промовира и прилага декларира- роси от тази област, 
университета от 12 източноев- ните в Магна карта академични 
ропейски страни и на формална принципи, както и да допълва и Ниш получи и официална меж- 
конференция основаха акаде- обогатява дейността на ЦРЕ. дународна подкрепа, а потвърж- 
мична мрежа АИМОС. Мрежа- Основна задача на мрежата АИ- дение на това е присъствието и 
та получи името си отедноимен- МОС е да насърчава сътруд- активното участие в нейната ра- 
ния планински масив, който се ничеството между университе- бота на представители на Асо- 
простира от Гърция до Русия, ко- тите от страните, в които се про- циацията на европейските уни- 
ето ще рече, че в нея членуват веждат значителни обществено- верситети.

СЛЕД КАТО ПРЕДАДЕ АКРЕДИТИВИТЕ СИ НА МИЛО
ШЕВИЧ Ректорската конференция в

БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК 
ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

У н и ве рситетск ияСлед като в четвъртък връ- Общинската скупщина, комуто 
чи пълномощията си на прези- благодари за вниманието, той 
дента на СР Югославия Слобо- обеща всестранна помощ както

Членове на АИМОС
Членове на мрежата 

АИМОС са 4 университета 
от Гърция и Румъния, 3 от 
Украйна, по два университе
та от Русия, Турция и Юго
славия и по един от Бълга
рия, Македония, Република 
Сръбска, Словения, Алба
ния, Беларус и Молдова.

В качеството на наб
людатели, на конференция
та в Ниш присъстваха пред
ставители на 3 университета 
от България, по един от Ру
мъния и Русия и 4 универ
ситета от Югославия.

При градоначалника на гр. Ниш Зоран Живкович
университети от тази област.
Както и в Асоциацията на евро- икономически реформи. център в Лугано (Швейцария),
исйските университети (ЦРЕ), и На конференцията в Ниш бе- ЮНЕСКО, Европейския център 
в мрежата АИМОС могат да ше гласуван Статут на мрежата за мир и развитие и други евро- 
членуват и други европейски и и бяха водени разговори за конк- нейскн културни организации, 
световни университети. ретио сътрудничество между от- в* Боиков

Инициативата за създаване- делни университети и факулте- 
една такава академична ти. Рек торите обсъдиха и въиро- 

мрежа тръгна от град Солун на 4 са за мястото и ролята на универ- 
април тази година, когото ректо- ситета в навечерието на третия 
ритс-основатели взеха решение

Ивайло Трифонов и Никола Стоянов

дан Милошсвип, българският за общината, така и за пенра- 
посланик в Белград г-н Ивайло вителственитс организации, подта-г- * - —
ПОС“Имгщ|е1Цо символично в то- в България, както и контакти в 
ва че първото ми посещение с областта на икономика!а. Аз

’ Димитровград”, изтък- съм оптимист за бъдещето.

ГтГгЕН^Е5Ь;
1ой изрази своетою^чшч к;,то след което посети Гимназията, агяггдзкггй
ходимо е много п°-г°лямо сът I център па бъл-
рудяичество във всички обла* Ф°’ малцинств0 „ СРЮ
ти, особено в културата, а след гарек 
това и в икономиката. В при- Цариброд .

то Ш1
ОСТЕРЛУНДВ

ДИМИТРОВГРАД
На 30 октомври ш. г. в Ди

митровград Пребивава Лусия 
Остерлуну, Представител ка 
на ”Хелзинки уочГЪсйожа 
Осшерлунд Посети Основно
то училище и Гимназията о 
Димитровград, както и ре
дакцията на Радио Цари
брод, където се заПозна с йз- 
Ползванейю на майчиния език 
в образованието и масмеди
ите.

КАКВО Е ЗАПИСАНО В СТАТУТА НА АИМОС?тъкмо в
Една от основните цели на мрежата АИМОС е да повишава 

качеството на нисшото образование и научно-изследователската 
дейност чрез взаимноизгодно сътрудничество.

Университетите, които членуват в АИМОС, са съгласни да 
уподобяват учебните си планове, за да могат да обменят студенти и
Гф Мрежата АИМОС ще създаде фондация, която ще финансира 
изследователски проекти, особено в областта на историята, култу
рата, изкуството и други области.

АИМОС ще развие съвременна информационна мрежа, която 
да бъде начало на мултимедиалното обучение. А.Т.

съствието на председателя
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТ
БОР НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД АКТУАЛНО

ПРИВАТИЗАЦИЯТАДА СЕ РАЗОБЛИЧИ 
ДЕМАГОГИЯТА НА 

ДЕСНИЦАТА
За да мс се допусне приватизиране на об

щественото имущество на безценица или, както 
някои обичат да казват, "ограбване и плячкос- 
ване на сз.здавапата няколко десетилетия обще
ствена собственост”, Законът е определил едно 
неприкосновено условие: приватизирането на 
определена фирма не може да се извз,рши, ако 
предварително не е направена обективна пре
ценка на стойността на обществения капит ал от 
страна на упълномощени за това агенции и фир- 

Слсдоватслно, предстои един период, в кой
то не могат да се очакват сензационни резул
тати ог приватизацията, понеже най-напред 
трябва да се изпълни споменатата задача. Из
ключение в това отношение могат да бъдат ня
кои от 75-ге предприятия и фирми, които по 
решение на правителството на Сърбия ще се 
приватизират в рамките на специална програма.

Необходимо е да се подчертае, че най-важ-

Ни 31 октомври 1997 година встъпи в 
Законът за собственическата трансформация, в 
който са определени условията и нравилата на 
приватизацията в Сърбия. Така най-сетне 
помпа дългоочаквания!' наш преход - сравни
телно дълъг период на коренни промени не 
само в областта на стопанството и икономиката, 
по п в държаната като цяло.

Няма съмнение, ме приватизацията е едно от 
ключовите реформаторски начинания. От ус
пешното й провеждане зависи и крайният резул
тат на борбата пи с острата криза, в която изпад
нахме поради "много обективни обстоятелства 
и субективни слабос ти". Затова приватизацията 
е и необходимост, а не само стремеж да се на
прави проект за по-добро бъдеще.

Като се има предвид значението на посо
чените факти,и сега не може да се избегне въп
росът, който беше актуален цпо време на пуб
личните разисквания но законопроекта за соб
ственическата трансформация: как държавата 
(властта) ще "принуди” обществените предпри
ятия да се приватизират, тз»й като приватиза
цията не е задължителна? Отговаряйки на този 
твърде важен въпрос, министърът на иконо
мическата и собственическа трансформация в 
правителството па Република Сърбия Милан 
Беко тези дни заяви:

"На предприятията дадохме автономия, но 
не и право то да не се включат въобще в процеса 
па собственическата трансформация. Разбира 
се, ние можем да ги принудим да извършат соб
ственическа трансформация като гласуваме из
менения и допълнения към Закона, но според 
нашата оценка този вариант е ннфериорсн по 
отношение на пазарния принцип, който избрах
ме ние - да създадем такива условия и атмос
фера, които ще утвърдят приватизацията като 
необходимост, като неизбежна стъпка.”

Още от началото на подготовката за соб
ственическа трансформация правителството на 
Република Сърбия се ръководи от донякъде па
радоксалния девиз: "Бърза и умерена привати
зация”. Някои критици на отношението на влас
тите към приватизацията твърдят, че компли- 
цираността на този девиз е една от основните 
причини за комплицираността на Закона за соб
ственическата трансформация. Министър Беко 
отхвърля тези критики и подчертава, че Зако
нът е комплициран поради "простата” причина, 
че въз основа на него трябва да се приватизират 
5000 фирми и по този начин в процеса да се 
включат 5 милиона акционери.

сила

за-
На състоялото се в средата 

на миналата седмица заседание 
на Секретариата на Общинския 
отбор на Югославската левица в 
Димитровград бяха анализирани 
резултатите от неотдавна прове- 

парламентарнн и прези
дентски избори в Сърбия. Чле
новете на Секретариата конста
тираха, че партиите, конто със
тавят левия политически блок, 
само частично могат да бъдат 
доволни от изборните резулта-

На заседанието се открои 
становището, че в тези избори 
сътрудничеството между об
щинските отбори на ЮЛ и СПС 
в нашата община е било на ви
соко равнище, но се чуха и мне
ния, че дейностите на двата ко
алиционни партньора в община
та са могли и с трябвало да бъдат 
интегрирани още по-добре.

Членовете на Секретариата 
считат, че в предстоящата из
борна кампания сътрудничест
вото между ЮЛ и СПС трябва да 
бъде на възможно най-високото 
равнище, за да се анулира агре
сивната изборна кампания, ко

ято се готвят да проведат дес
ните политически сили, а особе
но Сръбската радикална партия.

Разисквайки по този въпрос, 
водачите на Югославската леви
ца в нашата община се съгла
сиха,че тази партия трябва най- 
сериозно да възприеме кампани
ята и по-ефективно да представи 
политическата си програма пос
редством местните медни. По 
време на кампанията левите по
литически партии трябва да се 
стремят да разобличат полити
ческата десница, която по прин
цип пропагандира ретроградни 
идеи, които се основават на де
магогски фрази и неосъществи
ми обещания. Друго заключение 
на заседанието беше и това, че 
левите политически партии в на
шата община занапред трябва да 
обърнат по- голямо внимание ма 
проблемите, които затрудняват 
най-много живота на граждани
те, защого десните политически 
сили се възползват умело от те
зи проблеми, за да спечелят зна
чителни политически днвидеи-

ми.дените

ти.

пата предпоставка за успеха на приватизацията 
и на реформата като цяло е езъбилната поли- 

икономическа ситуация. Стабилно- 
политическата обстановка ще зависи

тическа и 
езта на
преди всичко от решаването на сложните въп
роси около учредяването на Народната скуп
щина на Република Сърбия и формирането на 

републиканско правителство. Доколкото 
се създаде стабилно парламентарно мнозинст
во, което да избере реформаторски настроено 
правителство, ще бъде изпълнено първото не
обходимо условие. Разбира се, тук не бива да се 
забравят и президентските избори на 7 декем
ври, които трябва да разрешат още един акту
ален и твърде важен политически въпрос. По- 
скъпването на бензина обаче извиква на живот 
цяла редица парливи въпроси във връзка с.по
нататъшното развитие на икономическата си
туация. Съществува реална опасност новата це
на на бензина да предизвика сериозен инфла
ционен удар, който лесно ще активизира пси
хологията на нашия човек, понеже още са свежи 
спомените му от страшното време на хиперин- 
флацията. Ако се случи такова нещо, процесът 
на приватизацията ще бъде затруднен, дори и 
отложен за неопределено време, при условие че 
се отстоява становището за осуетяване на пляч- 
косването и ограбването. Или може би някои 
влиятелни кръгове и лобита задвижват неви
димите механизми на инфлацията, за да оси
гурят за себе си лъвския пай от обществения 
капитал, който трябва да се приватизира, а да не 
бръкнат в джобовете си?!

ново

ти.
Б.Д.

БОСИЛЕГРАД

УЧРЕДЕН Е ОБЩИНСКИ 
ОТБОР НА СПО

За председател на отбора е избран Милчо Стоичков, за подпредсе
дател Борис Владимиров, а за секретар Симеон Л. Глигоров

В присъствието на десетина ват за нас, за Вук Драшкович”, 
души на 2 ноември т.г. в Босиле- каза Йованка Михайлович, ко- 
град беше учреден Общински ято, както каза, щс бъде народен 
отбор на Сръбското движение представител в парламента на 
за обновление (СПО). За пред- Сърбия, 
седател на отбора, наброяващ 7 
души, е избран Милчо Стоичков, ментарни партии ще формират 
строителен инженер в “Изград- правителство на Сърбия, поне- 
ня", за подпредседател Борис же нито една няма мнозинство, 
Владимиров, работник в “Чора- Михайлович отговори, че все 
пара", а за секретар Симеон Л. още не е оформено конкретно 
Глигоров, работник в “Напре- предложение. “Всеки с водил 
дък”. разговори с всекиго - СПС със

На учредителното събрание, СРС, СПС със СПО, СРС със 
на което участваха трима пред- СПО... Всички сме на политиче- 
ставители на Окръжния отбор ската сцена и се надяваме, че ще 
на СПО във Враня - Йованка стигнем до някакъв договор." 
Михайлович^-председател, Сто- Отговаряйки на въпроса за акту- 
ян Миленкович, секретар, и Ми- алната обстановка в Черна гора, 
рослав Нешич, член - беше под- тя каза, че “Мило Джуканович е 
чертано, че една от основните новият президент на тази реиуб- 
задачи на новоучредения отбор лика и че той не настоява тя да се 
е възможно повече да масовиз-

На въпроса как и кои иарла-

к.г.

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В КОБОС В АКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО 
РАВНИЩЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

СТОКИ С ИЗГОДНИ ЦЕНИ И СРОКОВЕ
Синдикалната организация в например ще пристигне замра- 

конфекционната фабрика КО- зена риба. Един килограм струва 
БОС в Босилеград води сметка 11 динара, а полученото коли- 
за жизненото равнище на рабо- чество от 10 до 20 килограма ще 
тещите и организира акция за се изплаща в срок от шест ме- 
облекчаването му, заяви Никола сеца"- казва Крумов.
Крумов, председател на органи
зацията. Заплатите в предприя- на синдикалната организация и 
тието, работещо в състава на въобще на КОБОС, трябва да се 
ЮМКО от Враня, постоянно се подчертае взаимната помощ, ко- 
увеличават. Средната заплата ято тук стига до своята пълна 
през октомври например възли- изява. Според Крумов, чрез нея 
заП1 е на 814 динара. не само че до известна степен се

Като организация на работ- защитава жизненото равнище на 
ниците, наброяваща около 400 работниците, конто материално 
членове, се стараем да осигурим са най-зле, но се проявява и чове- 
различни хранителни продукти щината. "В предприятието фун- 
11 а изплащане, и то с изгодни кцнонира фонд за взаимна по- 
цени и срокове. След два-три дни мощ, който отпуска от 500 до

1000 динара на материално сла
бите работници. Той отпуска и 
кредити, а стойността им е в за
висимост от това колко средства 
има в касата"- допълва предсе
дателят.

В магазина си в Босилеград, 
както и във всички останали ма
газини на ЮМКО, работниците 
от КОБОС могат да купуват сто
ки на стойност до две хиляди ди
нара, които трябва да изплатят в 
срок от една година. При това, 
както и всички други клиенти, 
конто заплащат стоките в кеш, и 
те имат намаление от 30 на сто.

отцепи от Сърбия, както се сие- 
ира членството в тази партия в. кулира стова”.
Босилеградска община. Общинският отбор на СПО,

“Надяваме се, че нашата пар- в чийто състав, освен председа- 
тия ще победи на предстоящите теля, подпредседателя и секре- 
президентски избори в Сърбия, таря бяха избрани и Васил Ива- 
Ние смятаме, че лидерът на нов, Ивайло Христов, Зоран Ко- 
Сръбската радикална партия стов и Ботко Христов, е шестата 
Воислав Шешел няма да има политическа организация в Бо- 
шанс. Той постигна забележите- силеградска община. Досега тук 
лен успех на предишните избо- действат отборите на СПС, 
ри, но ние сме убедени, че гла- ДСБЮ, ДС, ЮЛ и СРС. 
соподавателите сега ще гласу-

Когато се касае за дейността

В.Б. В. Б.

Хубав и лош ПримерНеотдавна доста шумно бе ЗА ПО-ХУБАВ 
представена студията на архи- пмммтпппгпа п 
текта Ранко Радович, наречена ДИМИТРОВГРАД 
”3а йо-хубав Димитровград”. На 
Промоцията Присъстваха срав
нително голям брой димитров- 
градчани, които 
Проследиха идеите и обяснени
ята на известния архитект.

Дали между тях тогава е бил 
и Миодраг Сшамепович от Ди
митровград, не ни е известно.
Ясно е обаче, че той цялостно е 
възйриел идеите от студията.
Негово дело (и собственост) е 
този Привлекателен обект, (па 
Първата спим&а) магазин за ЦЩЦ

Продажба на смесени стоки, нами
ращ се от лявата страна на ули
цата към болницата, веднага след 
моста.

За разлика от него, направе
ните от ламарина обекти в самия 
център (втората снимка), сре
щу Белградската банка, са Поста
вени безразборно. Понеже са 
обърнати с гръб едни към други. 
Празното Пространство между 
тях служи за изхвърляне на бок
лук, а в късните часове - и за тоа
летна.
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ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ, ДИРЕКТОР 
МИСТИЧНО ТВЪРДИ: Н"КЬКТОР НА БОСИЛЕГРАДСКИ „НАПРЕДЪК", ОПТИ- В ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНОТО 

"БОР" В БОСИЛЕГРАД
ПРЕДПРИЯТИЕ

„ТАКАВА ФИРМА НЕ МОЖЕ ДА
банкрутира”

• Кап°,В1'ОСТ Д“ СС "ЯМа ДЯ “ обсди,,ява = ДРУГИ фирми
Ьа „Ц"Тстите на овцефермата ще се селскостопанските производители в общината

'^Предприятието6 зТ За^аа^^°^*дс на даректораНсиК11В°Т,10ВЪДСТВОТ° 

дейност и изкупуване 
в Босилеград през 

последните две години изпадна в 
сериозни затруднения. На 
вотновъдите в общината дължи 
около 200 хиляди динара за до
битъка, а 60-те работника вече 
11 месеца не получават заплати.
Тежкото положение обаче не 
обезкуражи Димитър Йорда 
и преди два месеца той 
застана зад кормилото на "На
предък (начело на тази фирма 
Йорданов беше и преди десетина 
години). Новият директор про
дължава да бъде оптимист и не е 
съгласен с предвижданията 
някои работници, че фирмата не 
може да излезе от задънената 
улица.

ДЕЛОВОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 

” СИМПО” БУДИ НАДЕЖДИ
в целия • Остарелите дървообработващи машини и недостигът на обо

ротни средства - основни пречки в производството • Установеното 
”гммпа» Делово сътрудничество с холдинг-компанията 

СИМПО от Враня дава резултати и надежди за съживяване на 
фирмата

стопанска, 
"Напредък

- Фирмата”Делишес” от Вла- 
дичин хан прояви интерес за при
съединяването на "Напредък” 
към нея, но без овцефермата, а 
СИМПО - само за овцефермата. 
Засега не приемаме да се при
съединяваме към нито една 
фирма. Ще се опитаме сами, а 
после ще видим какво ще пра
вим. Опитваме

От дълго време дървопреработвателното предприятие "Бор” 
Босилеград се сблъсква с редица проблеми. Най-острите сред 
са недостигът на оборотни средства и вече изхабените дървоо
бработващи машини и съоръжения. Поради това години наред 
фирмата работи с намален капацитет, а заплатите на работниците 
са ниски и нередовни. Последната заплата е била за юли тази година 

надминавала средно 350 динара. Опитите на ръководството 
на фирмата за стимулиране чрез кредити и други форми досега 
останаха безрезултатни. Това се отразява неблагоприятно и върху 
настроението на работниците, които, между другото, 
пъти стачкуваха.

"Положението ни наистина е тежко. Обаче не за всичко сме 
виновни ние, които сме начело на фирмата. Вината е в общото 
безпаричие. И други фирми, не само в нашата община, а изобщо в 
страната ни, са в подобно положение. Някои дори са и по-зле. 
Получават заплатите си с по-големи закъснения и те са по-ниски и 
от нашите. Предприемаме необходимите мерки за излизане от кри
зисното положение, но не всичко е в нашите компетенции. Вече 
повече от една година имаме подаден иск до Републиканския фонд 
за развитие да ни се отпуснат 2 145 000 динара, с които бихме 
закупили машини за призводство на различни видове брикети за 
отопление, които могат да се произвеждат от отпадъчните матери

али, които сега не се използват 
най-рационално, както и за пре
устройство и увеличаване мощ
ностите на сушилнята. С това до 
значителна степен ще подобрим 
производствения процес и дохо
дите, а с това и заплатите,”- каз
ва Иван Христов, директор на 
фирмата.

Според думите на Христов, 
във фирмата се надяват, че иска
ните от Фонда средства ще бъ
дат получени. Защото в случая 
става въпрос за нова производ-

жи- в
тях

се да осигурим 
средства от Фонда за развитие, 
но засега безрезултатно.

и не енов
отново

ЩЕ СЕ ИЗДЪЛЖАВАТ И 
СТАРИТЕ ДЪЛГОВЕ

и няколко

На животновъдите в Босилс- 
градска община дължите за до
битък около 200 
Как и 
сума?

на хиляди динара, 
кога ще издължите тази

- От момента, когато станах 
директор, та досега, всичко, ко
ето е изкупено от селскостопан
ските производители, им е за
платено. Старите дългове, въз
лизащи на около 200 хиляди ди
нара, ще издължаваме в зависи
мост от финансовите си възмож
ности. Няколко фирми ни дъл
жат 50 хиляди динара, но не ни ги 
дават. Надявам се, че ще изпла
тим дълговете си и че отново ще 
възстановим коректни отноше
ния със селяните. Налага се да 
установим сътрудничество с тях 
на взаимно изгодни начала , а не 
само да изкупуваме добитъка им 
и останалите излишъци, като им 
помогнем и в производството. 
Само по тоя начин ще можем да 
спрем матрапазите, които досе
га "обираха каймака”.

Димитър Йорданов- Ако не бях оптимист, 
ше да приема отново този пост. 
Убеден съм, че "Напредък” 
ще стъпи здраво на краката си. 
Впрочем, предприятие като на
шето, и то при условията в наша
та община, никога не може да 
банкрутира - категорично твър
ди той.

няма-
битъкът?

- За презимуването на овцете 
са ни нужни около 200 тона сено, 
концентрат, брашно и др., а има
ме едва около 50 тона сено. От 
това количество само към 6 тона 
са от имоти на предприятието. 
Голяма част от площите оста
наха неокосени. Купуваме сено, 
а смятам, че ще осигурим сред
ства и за останалата необходима 
храна. Част от средствата ще 
осигурим като продадем за месо 
стотина овце, конто са стари и 
гърчави.

В много тежко положение е и 
механизацията на овцефермата. 
По-осведомени хора казват, че са 
"изчезнали” цели машини...

- Механизацията е унищоже
на. Една част от машините и 
съоръженията ще ремонтираме, 
а други ще трябва да бъдат под
менени. С какви темпове ще ста
не това, зависи от осигуряването 
на средства. Някои машини, сред 
които и една косачка, са открад
нати. Предишното ръководство 
е търсило помощ и от милици
ята, но крадците не са разкрити 
досега.

пак

Освен гарнитурите за 
мебели, в босилеградски 
’ Бор” изработват още пар
кет и различни видове рамки 
за нуждите па ”Алфа” от 
Враня. Месечното произ
водство на паркет е около 
120 до 150 квадратни метра, 
а цената му е между 60 и 80 
динара за един кубичен ме
тър в зависимост от качест
вото и условията на изпла
щане. Сега в складовете си 
фирмата има около 2500 
квадратни метра паркет.

Какво е сегашното положение 
в предприятието?

- Тежко е. Всичко беше спря
ло. Животновъдите бяха загуби
ли доверието си в нас и не ни 
даваха добитъка си, кланицата 
почти не работеше, магазините 
бяха празни, а овцефермата бе
ше пред закриване... Сега вече 
дейността се съживява. За изку
пения добитък плащаме веднага 
на селяните, мощностите в кла
ницата са натоварени до голяма 
степен, всяка седмица изнасяме 
на пазара в страната по два-три 
тона месо, заредихме и магази
ните. Предприемаме мерки да 
осигурим храна за овцете в овце
фермата, както и да създадем ус
ловия тя да се развива.

ствена програма, която е полу
чила "зелена светлина” от Репу
бликанското правителство.

Тогава тук годишно биха се произвеждали над 970 тона брикети, за 
които вече е осигурен пласмент. Сушилнята пък ще повиши ка
пацитета си двойно повече.

В босилеградски "Бор" очакват добри резултати и от устано-

Различни източници твърдят, 
че сте установили сътрудничество 
с частни фирми и чс уж нс сс знае 
кос е частно, а кос обществено.-

- Това са думи на злите езици. 
В кланицата оказваме услуги на 
трети лица, включително и на 
частни фирми. Сметката обаче е 
чиста. "Напредък” и по този на
чин осигурява доход и няма защо 
да се отказваме от него.

Работниците вече 11 месеца нс 
получават заплата. Казали сте, чс 
|цс им дадете заплата на 1 
си ден. Кога ще я получат’.'

- Работниците са отчаяни и си 
искат заплатата. Макар чс не бях 
съвсем сигурен откъде ще оси
гурим средства, обещах им, ма
кар и малко сърдито, чс ще по
лучат заплатите си на рождения 
ми ден. Обещанието няма да е 
напразно и на 8 ноември ще по
лучат заплата, но все още не 
знам как ще подсигурим закъс
нелите заплати.

веното неотдавна делово сътрудничество с холдинг-компанията 
"СИМПО” от Враня. Засега за *’Симпо”тук се изработват различни 
видове гарнитури за мебели на стойност от 50 000 до 70 000 динара 
за един месец. Първата партида за октомври, която е на стойност 
от 30 000 динара вече е доставена, а тези дни ще бъде завършена и 
втората - също за 30 000 динара. Директорът Христов казва, че 
качеството на първата продукция задоволява нормативите за ка
чество на вранския промишлен гигант и че има реални възмож
ности договорът за сътрудничество не само да бъде продължен и 
след трите месеца, но дори и да се разшири асортиментът. Във 
връзка с това босилеградската дървообработваща фирма тези дни 
прие за обучение 100 нови работника, които след това ще бъдат 
назначени на постоянна работа, а има нужда и от двама специалисти 
по дървообработване..

ОВЦЕФЕРМАТА Е 
ГОЛЯМО БРЕМЕ

Някои директори преди Вас 
бяха категорични, че фермата не е 
рентабилна, че е бреме за пред
приятието и даже че трябва да се 
закрие. Съгласни ли сте с тях?

- Бях директор, когато я пос
троихме и когато съществуваха 
всички условия тя да работи ус
пешно. Вярно е, че сега тя е не
рентабилна, че създава загуба. 
Как може да е рентабилна с 800 
овце, а нейният капацитет поз
волява да се отглеждат 3500 овце 
и 500 кози!?

Нямате достатъчно храна и за 
тези овце, а ви липсват средства да 
я осигурите. Как ще ирезимува до-

Преди десетина години сс смя
таше, че овцефермата ще даде им
пулс на животновъдството в об
щината. Това нс стана. Може ли тя 
да изиграе ролята си и да оправдае 
обществените средства, с които 
беше построена?

- За да стане това, трябва да 
попълним капацитетите й,да на
бавим механизация и да създа
дем нови изкуствени ливади. Нс 
съм напълно сигурен, но мисля, 
че за това са нужни около 6 мил
иона динара.

Как ще осигурите тези сред
ства? Вярно ли е, чс СИМПО е 
заинтересуван от фермата?

рождения

М.Я.

КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА" СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ГЕРМАНСКИТЕ ПАРТНЬОРИ

Пресите са и по- нататък 
” кост в гърлото ”В. Божилов

ЗАПЛАТИТЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА ” Деловият партньор "Лего” от Германия отново е готов да 
сътрудничи със "Свобода” , но само в случаите, когато компетент
ните лица от тази фирма преценят, чс можем качествено да об
работим и изгладим доставените от тях тъкани - казва техничес
кият директор на димитровградската конфекция "Свобода г-н 
Владица Сотиров, когото помолихме да коментира неочакваното 
прекратяване на сътрудничеството между конфекцията н немските 
фирми "Лего" и "Щайлман".

В конфекция та сериозно обмислят идеята да набавят няколко 
специални машини за шиене на джобове и изработване на илици за

Димитровград се оттласна от дъното
Босилеград е с 309 динара средна заплата
густ. Зад Димитровград се намират общини, които
винаги са били в по-добро састояние като Кня- 
жевац, Куршумлия, Прокупльс, Призрен, Прие- 
поле, Ражань, Кюприя... В сравнение само с юли, 
това е увеличение с 12,1%, което е

отколкото на ниво република, къдего е

за ав-
От 188 общини в Сърбия Димитровградска об

щина се намира на 152 място с 342 динара средна 
стопанството си за месец авгусг.

на миналата година това езаплата в

дъното III статистически данни за запла-
мессц август (“Служебен

значително
костюмите.

В момента за "Свобода" са най-необходими преси за гладене, 
защото съществуващите са амортизирани и затова тази производ
ствена операция трудно може да се изпълни на желаното ниво. 
Проблемът сс задълбочава още повече и от това, че Свобода 
няма достатъчно пари за набавяне на нови (или поне ремонтирани) 
преси, които па пазара струпат между 200 и 300 хиляди ДМ.

Сотироп подчерта, че Свобода” няма възможност сама да купи 
споменатите съоръжения, II затова е нужно някой да отпусне на 
фирмата кредит, който да се издължи през следващите 12 до 18 

Понастоящем определени съоръжения се предлагат на

повече 
само .

Нека да споменем и това, че средните заплати 
в извънстопанските дейности в републиката са 
1858 динара. Това се дължи на факта, че през 
август бяха изплатени личните доходи в образо
ванието и здравеопазването за повече от един ме
сец. Тъй като статистиката регистрира всички из
платени пари през месеца, то оттук тази разлика. 
За личните доходи в извънстопанските дейности 
в Димитровградска и останалите общини поне за
сега няма статистични данни.

7,5%.
Според последните 
тите в стопанството за 
вестник" №46 от 13 октомври т.г.) с 342 динара вестник й-ч място отдолу
нагоре, аГваТщЩоСреиие с паве,, от тридесет 
места. Все пак това е доста да • Р
ниво на заплатите в стопанството на република ги,
което за месец август е 733 динара.

Лко сравняваме общините от окр п а, тогава 
само Пирот, който с с 586 динара среден личен 
доход за август, е пред Димитровград, Докато Ба
бупшица има 339, а Бела паланка - 331 динара.

месеца.
фирмата от Словения, Германия и Италия.

Б.Д.
А.Т.
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В "АВТОТРАНСПОРТ“ - ВОСИЛЕГРАДСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА И СЪВЕТА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Как да озеленим центъра на Димитровград? ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОТИВОПОЖАРНА 

ЗАЩИТА
С изграждането на стадиона Димитровград загуби единствения си парк. То и днес на това пространство 
му казваме "парк”, но истински парк с пейки и всичко друго, подразбиращо се под тази дума, в 
Димитровград няма. Затова малкото свободни площи в центъра на града бяха предмет на особено 
внимание от страна на членовете на Комисията и Съвета за комунални дейности, които разискваха 
но този въпрос на съвместното заседание, проведено на 31 октомври т.г.

А празни площи, конто тряб
ва да бъдат озеленени н да за
местят бившия парк, има само в 
центъра на града - пред Общин
ския съд, пред Центъра за кул
тура и срещу Пищното кафене.
Може да се каже, че първите две 
площи са напълно годни веднага 
да бъдат благоустроени, понеже 
са с определени размери и тук не 
са предвидени никакви бъдещи 
обекти. Въпреки това, вече дъл
го време се разисква за урежда
нето им - кой и как да ги урсдК с 
какви материали, нужен ли е 
проект или не, трябва ли да бъде 
проведен конкурс и т.н.

Всъщност,
между площада, улица "Ниша
ва" и празната площ пред съда е 
частично уреден. Там вече има 
засадени дръвчета. Според пред
ложението на съответната слу
жба към Общинската скупщина, 
остава само в средата на тази 
площ да се направи един водо
скок, да сс означат алеите и да се 
поставят пейки. И, разбира се, да 
се засее трева. Но след като до 
болка са ни познати нашито на-

През миналата седмица се проведе еднодневно обучение но 
протиаиножарна защита за работниците на "Автотранспорт” в 
Босилеград. Обучението се проведе от професионалисти в обла- 

противопожарната защита от предприятието ”27 януари”езта па
от Ниш.

"Противопожарното обучение в нашето предприятие се про
вежда години наред и е задз.лжително за всички работници” - 
подчерта Иван Арсов, секретар на предприятието. Той допълни, че 
"Автотранспорт' притежава необходимите противопожарни апа
рати които редовно се контролират и зареждат от Отделението за 
противопожарна защита към Отдела на вътрешните работ и в Бо
силеград, а благодарение на превантивните мерки и на отговорното 
отношение на работниците кз,м този вид защита, ножари не е

М-I
I г ет

имало. м.я.

КОГА ЩЕ БЪДАТ ИЗМЕСТЕНИ АВТОБУСИТЕ ОТ 
ЦЕНТЪРА НА ДИМИТРОВГРАД?

2В1

Макет на плана за уреждано но триъгълника пред съда

Другата площ, готона за бла
гоустрояване, е пред Центъра за 
култура. И тук не са предвидени 
особени промени, осксн как да 
бъдат защитени и тези площи от 
преминаване през тях. Спомена
то бе и това дали засадените и 
вече израснали борови дръвчета 
са най-сиолучливого решение и 
трябва ли те да бъдат изкоре
нени. Мненията по този въпрос 
са твърде противоположни,така 
че провеждащите работите тря
бва сами да решат детайлите.

Най-спорна е празната площ 
срещу Гациното кафене. Въпро- 
сът за тази площ, за разлика от 
първите две, не е разрешен от 
градоустройствена гледна точ
ка. Като нейно продължение са 
неугледните частни гаражи, за 
които от дълго време има реше
ние за преместването им. Не е 
ясно защо това решение не е из
пълнено, а съществува и вероят
ност да не бъде изпълнено ско
ро. Въпреки това, членовете на 
Комисията и Съвета се съгла
сиха, че макар и временно, и тази 
площ трябва да бъде поне засята 
с трева. За тази цел трябва да 
бъдат преместени и паркирани
те тук автобуси.

триъгълникът РЕШЕНИЕ ИМА, НО НЕ СЕ 

ПРИЛАГА?!
шщп да минаваме точно оттам, 
където нс трябва, се е стигнало 
до предложението тревистите 
площи да бъдат издигнати на 
двадесетина сантиметра по-ви
соко от алеите, за да не се газят. 
С какво ще бъде "запълнен" 
триъгълникът, остава да реши 
фирмата, която ще провежда ра
ботите. Най-вероятно сснокос- 
кнте плочи ще бъдат основен 
материал за това.

Много думи бяха казани за уреждането на три малки, но все 
пак значителни площи в центъра на града. Дори се стигна и до 
предложението да се обяви конкурс за тяхното уреждане. Това, 
разбира се, изисква време, а още повече пари. И това продължи 
повече от два часа, докато някой всс пак се сети, че преди 
трн-четири години бе приет ГЕНЕРАЛЕН ГРАДОУСТРОЙ
СТВЕН ПЛАН на Димитровград, с който е строго регламенти
рано предназначението на площите. Що се отнася до самия 
площад, съществува градоустройствено решение, минало през 
всички необходими проверки, контроли и процедури. Идейният 
проект за това решение е изработен от димитровградчанина 
Мики Андреевпч. архитект, и въз основа на него е преустроено 
Гациното кафене. В градоустройственото решение е предви
дено всичко, дори и озеленяването на споменатите площи, ос
ветлението, движението на моторни превозни средства и пе
шеходци... Защо тогава са необходими нови конкурси, нови 
проекти, пари. Несериозно е да не се знае, че съществува гра
доустройствен план и специално решение за центъра на града. 
Нима планът не е основа за всичко, което се строи или ще се 
строи в този град?

11а заседанието на Комисията и Съвета за комунални дейности, 
което бе проведено през последния ден на миналия месец, предсе- 

Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в Ди-дателят на
митровград Зоран Геров каза, че отпреди един месец съществува 
решение на ИО за преместването на "паркинга” за автобуси от 
центъра на града, но работещите в АТП-Пирот в Димитровград 
още нс го прилагат.

Да напомним само, че поради недоразумения (или споразуме
ния?!) между ”Ниш-скспрес” и АТП съществуващата автобусна 
гара, намираща се срещу жп гарата, от години не се използва (кой 
с виновен,това вече е друг въпрос). И за да могат хората да пътуват 
с автобусите на предприятието, в самия център на града са отворени 
гишета на АТП. Тук през нощта се паркират всички автобуси, а през ^ 
деня онези, които не са "на линия”. Дори на улицата се вършат и 
ремонти. При два гаража-работилници към автобусната гара, об

вее

А.Т.

СЪСТОЯНИЕТО В НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ДИМИТРОВГРАД Е 
СТАБИЛНО

Ненатекс” работи с пълна мощност
След почти двуседмична почивка, която бе из

ползвана за основен ремонт на машините, работ
ниците в най-голямото частно предприятие в Ди
митровградска община, тъкачната работилница 
”Ненатекс” са отново на своите трудови места. В 
момента производствените мощности са натова
рени стопроцентово. "Ненатекс” произвежда из
делия предимно за купувачи, с които има пред
варително сключен договор. За фирмите **Ни- 
текс” от Ниш и "Агрокотекс” тук произвеждат 
прежди, а на фирмите ”Избор” от Бачка паланка,

"Наматекс” от Суботица, "Текстилпромет” от 
Зренянин и ”Мажинокомерц” от Белград, димит
ровградската фирма доставя черги и китеници 
(ямболии).

Финансовото състояние в това предприятие в 
момента може да се нарече твърде стабилно. В 
резултат на това личните доходи на работниците 
се изплащат навреме, а техният размер е близък 
до средните лични доходи в стопанството на Ре
публика Сърбия.

щината бе принудена да направи за тази цел адаптация на поме
щенията край бившата мелница. Там е асфалтиран и паркинг за 4-5 
автобуса. Работещите в АТП са запознати с това, а отпреди месец 
вече има и решение на ИО за преместването на автобусите там.

Снимката, направена на 1 ноември, красноречиво говори, че 
паркирането на автобусите продължава да се извършва срещу Гац- 
иното кафене. На нея също така ясно се вижда, че те са правилно 
паркирани, тъп като тук е поставен знак, с който е строго опре
делено предназначението на паркинга: ”3а автобуси”!? Доколкото 
мис известно,така наречената хоризонтална и вертикална сигнали
зация в града, включително и този знак, се поставя от съответната 
общинска служба. В момента решението на ИО и знакът не са в 
съответствие, което означава, че службата, която е поставила 
знака "За автобуси”, е трябвало да го махне и паркингът да остане 

леки коли. Така ще има решение и за преместването, 
паркирането на автобусите. А хората негодуват. Особено в петък, 
когато е пазарен ден и когато площадът се задръства и просто не 
може да се мине от паркирани автобуси, от товарни камиони, от 
които направо се продава царевица, както и от паркирани 
коли.

б.д.

НА ПЪТЯ ГОРНА ЛИСИНА - ДОЛНА 
РЪЖАНА

Докъде се стигнало със строежа на този път? 
- попитахме директора на "Услуга” Иван Тончев.

"Договорено бе да разширим и да "изправим” 
завоите и да поставим чакълна настилка с дъл
жина 5000 метра. Ремонтът е на стойност един 
милион динара, от които 500 000 да обезпечи Ре
публиканската дирекция за пътищата, а остана
лите Общинската скупщина. Дирекцията изпълни 
договора, докато Общинската скупщина не. По
ради това, вместо 5 км прокарахме 2,5 км - толк
ова, колкото позволяваха наличните средства”, 
изтъкна Тончев.

На участъка от 2,5 км, който е с коловоз от 6 
метра, без остри завои, са изразходвани над 2000 
кубически метра чакъл. След време този местен 
път трябва да бъде асфалтиран и обявен за ре
гионален. Долноръжанчани се надяват, че стро
ежът му ще продължи и ще свърже магистралния 
път Босилеград - Власина с регионалния Босиле
град - Бесна кобила, а едното отклонение да мине 
през Претвор и Вильо коло, като да продължи 
към Сурдулица, а това би бил най-краткият път за 
връзка с тази съседна община.

2, 5 километра са 
настлани с чакъл

само за и за

Строежът на междуселския път Горна Лисина 
- Долна Ръжана с дължина 5 километра първо
начално не бе включен в тазгодишната програма 
за работа, но благодарение на усърдието на об
щинската структура и разбирането от страна на 
отделни републикански институции, преди всичко 
на Министерството на транспорта и съобщенията, 
средствата са подсигурени и пътят допълнително 
е влязъл в програмата.

Строежът на пътя беше поет от комунално- 
обслужващото предприятие ”Услуга” от Босиле
град. За целта освен механизацията, с която раз
полага, е ангажиран и един булдозер на ОП 
"Кварц”, а от време на време и механизация от 
Пътното предприятие от Враня, която бе вклю
чена и при строежа на регионалния път Босиле
град - Долна Любата.

леки

а. т.

На иосещение ири 

граничарите
Групи раГюшшиш ош фабриката ”12-ши февруари”, ри- 

оошеиуг в рамките на Нишката машиноешришеяна Промит- 
леност, на 13 ноември и{е Посетят граничарите ош зиейшвшТш 
а Долни Криводол на югославско-българската граница. Сшо- 
ва Посещеши: продължава традиционното сътрудничество 
между работниците и Пазачите ни държавната граница.

М. я.
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ЛИПСВАТ ЛИНЕЙКИ

ПОСРЕЩА НЕ- ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

” ДА ПОМОГНЕМ НА ОНЕЗИ, 
КОИТО нямят”стоящата зима. Шрвит^тазгмип” посреща неподготвен пред- 

говият персонал неР, т™ 7'"“™ снеговалежи показаха, че ме
ните в по-високите планински с^л™"^ Да оказва пом°Щ на бол- 
поради която това зд“ в^омствГнеГв"™' ГЛ 
основната си дейност, е липсата на линейки 
движение по лошите пътища на тукашните 
дели. Поради това не само че не мож 
но той не може

ция на Червения коъст "а°®щинската «Рганиза- гат Да помогнем на онези, които нямат”. А горе- 
довно заседание нз кХД-п п провед5 ре_ посочените категории наши хора имат наистина
обсъден иДВ1пппгът « ’ раи друготе беше нужда и от прехрана, и от облекла и обувки и,

“ въпросът за организиране на тради- разбира се, от отопление.
вавайки ппеллож™^.™ЗРНОСТ На дело ■ °^н°- За успешното провеждане на акцията са опре- 
ЧК чпт,Р Дпожението си секретарят на ОО на делени активисти, които ще обикалят семейства,
нужда от тзк-тп^кпиГч’ 46 “ Та™ година има Учреждения, предприятия и други частни фирми и 
имз около 7ПП Пт к Защото в нашата страна ще събират помощ за нуждаещите се. Акцията ще 
“®"700 000 безработни, повече от 500 000 се проведе од 13-ти до 20-ти ноември и доколкото 

ДУ , то са под егзистенциалния минимум, бъдат удовлетворени местните нужди,част от съб- 
м това трябва да се прибавят и над 530 000 раната помощ ще бъде предоставена на органи- 

оежанци и изгонени лица од някогашните зациите на Червения кръст в други краища на
страната.

авната причина, 
стоян и е да изпълнява 
и специални коли за 
полупланински пре-

спешно да бъде о^Ж^ГГ^'
дулица.

само две износени линейшГноТямме^1,ТреВОЖНО' ПРитежаваме
ДРГ™6~^

КОЛПпоКбГ Д‘Р КРУ" НаК-"»Р™нп з“рТвГН„ом°Ще’,еТИРИ

почти вина™ е по^^83 33 НЗбЗВКЗ На коли’ но ^й като касата винаги е полупразна и празна, той не може да се реши.

югославски републики.
Тазгодишната акция ще се проведе под лозун- Владимир Стоименов

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ" ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

Милорад Йорданов - нов председателПРИСТИГНА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В Здравния дом в Босилеград, който за отопление 

тате си в града все още ползва мазут, понякога се стага до 
затруднения поради липса на това гориво. Затова обектът 
беше без парно отопление от 15 октомври допреди десетина 
дни, когато пристигнаха 8 тона мазут. Проблемът не е решеи 
докрай, понеже годишно са му нужни 32 тона мазут.

На 31 октомври т.г. в Димит
ровград се проведе отчетно-из
борно заседание на Скупщината 
на ловното дружество "Видлич”.
Членовете на Скупщината обсъ
диха дейността на дружеството 
през изтеклите четири години, а 
след това избраха нов председа
тел на Скупщината и членовете 
на Управителния отбор, Надзи- 
рателния отбор и дисциплинар
ната комисия.

За нов председател на Скуп
щината на ловната организация 
с четиригодишен мандат е изб
ран Милорад Йорданов. След 
проведената изборна процедура 
в състава на Управителния от
бор са избрани: Милорад Йор- _« „ _

Тошко Марков, Йован Доров, Никодня Велинов, Саша 
Михалков и Синиша Маноилов. 
В Надзирателния отбор са вклю-

на обек- чени Мина Манов, Крум Велич
ков и Тома Марков, а членове на 
дисциплинарната комисия са 
Никола Георгиев, Денко Младе
нов и Миле Стаменов.

Въз основа на решението на 
Управителния отбор за почетни 
членове на дружеството са обя
вени: Денко Младенов, Петър 
Митов, Борис Алексов, Данча 
Рангелов, Иеленко Тодоров и 
Никола Георгиев.

На заседанието е взето ре
шение ловният сезон на зайци за 
членовете на дружеството в об
щината да започне на 2 ноември 
т.г. Също така е решено в пред-

’Ако не успеем да набавим возила, проблемите 
усложняват. Особено ще бъде тежко 
че и

ще се
през зимата, когато се знае, 

при нормални условия едва поддържаме здравните станции и 
амбулатории в селата. Без специални автомобили трудно се преми
нава през Власина към Сурдулица. Като се има всичко това пред
вид, възможно е положението да стане още по-тежко, дори катас
трофално”, подчертава д-р Накев.

Милорад ЙордановВ. Б.

стоящия четиригодишен период 
да бъдат определени и нови лов
ни резервати.

ДНЕС И УТРЕ ВЪВ ВЪРНЯЧКА БАНЯ ров, Сима Симеонов, Славча То-
данов,
Владимиров, Крум Величков, 
Влада Петров, Градимир Став-ЮГОСЛАВСКИ КОНГРЕС ЗА 

КРЪВОДАРЯВАНЕТО
Б. Д.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВАНАКРАТКО
Внимание, дупка!Строителното 

"Изградня” в Босилеград приклю
чи строежа на двете жилищни 
сгради - едната за потребностите 
на Отдела за вътрешни работи, а 
другата за нуждите на стопанство
то. Тези дни трябва да приключат 
работите по водопроводната и ка
нализационна мрежа на стойност 
30 000 динара, а тяхното изпълне
ние е възложено на комунално-об- 
служващото предприятие "Услу
га”. С това двете сгради ще бъдат 
напълно подготвени за настанява-

предприятие
На някого е трябвал 

похлупак за някаква него
ва дупка и най-лесно му е
било да вземе капака от 
тази шахта на ул. "Христо ПЯДЙ^
Ботев” в Димитровград, 
без да помисли, че когато е 
тъмно, в тази открита шах
та може да попадне някое 
малко дете или по-стар чо
век. Да не говорим за това 
каква опасност представл
ява тя за автомобилите!

Все пак в Димитров
град има и съвестни граж
дани и един от тях е сложил 
два камъка, за да преду
преди минувачите и шо
фьорите за тази опасност.
А и хората от "Комуна- 
лац” наистина си гледат ра
ботата и след два дни сло
жиха нов капак. Но прило
женото за тази шахта ’фе- 
шение” се превръща във- 
все по-често срещано явле
ние, с което комуналните 
едва ли ще се справят сами.

а. т.

не.
м.я.

В ОЛОВНО-ЦИНКОВАТА 
МИНА "БЛАГОДАТ"

Симеон Костов, секретар на ОО на Червения кръст

В град Върнячка баня на 7 и 8 ноември ще бъде проведен 
Югославски конгрес, посветен на кръводаряването у нас.

Организатор на конгреса е Червеният кръст на Югославия, а 
генерален покровител - Съюзното министерство на труда, здраве-

ОПав;ХтатТТааЛк”аЛИщеКавзсмс участие и секретарят на 
Общинската организация на Червения кръст в Димитровград г-н 
Симеон Костов който е поканен да участва като представител на 
органи”ация!която през последните няколко години е отбелязала 
най-добри резултати в областта на кръводаряване го.

Загина миньор
Бане Йосифов (1962 г.), ми

ньор от село Мусул, загина на мя
сто през нощта срсщу 5 ноември 
в шахтата на мината "Благодат" 

Весна кобила. Злополуката бе
ше предизвикана дт свличането на 
земни пластове, които отнеха жи
вота на младия работник - баща на 
две деца.

на

В.БожиловБ.Д.

Изпърже те го с 1/2 чаша мас и го извадете в чиния. В 
запържете леко 15-16 пиперки от сурова 

туршия, предварително киснати около 1/2 час в сту
дена вода и нарязани като за паприкаш. Прибавете 
след това 3-4 ситно нарязани стръка празлук и ги 
запържете до омекваме. Върнете месото и сложете 1 
лъжичка червен пипер. Залейте ястието с 4-5 яйца, 
разбити с 1 лъжичка счукан черен пипер, и го оставете 
да къкри на слаб огън, докато се втвърдят яйцата.

Сладкиш ” Аламинут”

кубчета. Преди да спалите чорбата от огъня, 
правете я сз.с стрит сушен джоджен.

Омлет с пушени свински гърди

под-

шнскатрапеза\<1§|
мазнината

Нарежете на дребни кубчета месо от пушени гърди 
и го запържете леко. „ „ -

Разбийте по 2 яйца за всеки омлет. Прибавете по 2 
лъжици газирана вода, сол и черен пипер на вкус. 
Излейте яйцата в тиган със сгорещена мазнина и ги 

омлет сложете по 1Чорба от свинско месо 
със зелев сок

изпържете. Върху изпържения
2 лъжици от запърженото пушено месо.

Разбийте 5 яйца с 3 лъжици захар и 5 лъжици 
започнат да се образуват мехури.Прегънете омлета на две и го поднесете върху зато

плена чиния. брашно, докато _ _
Прибавете 1/2 л прясно мляко и бъркайте сместа, 
докато стане гладка като крем. Изсипете я в тавичка, 
намазана с масло, и я печете 10-15 минути.

Поднесете сладкиша полят с малинов сироп или

около 400 г 
и 1 ситно нарязанаВ 2 лъжици свинска мас запържете 

свинско месо, нарязано на хан ’ Ж[ЩИ брашно и го 
глава лук. Прибавете 2 р , лъжичка червен
запържете. Поръсете запръжката сг ^ части.
пипер И налейте зсЛев с като месо-го поври 
Опитайте чорбата на а л. и Ш1рязани на
около 1/2 час, прибавете 3-4 картоф-, |

Каварма от свинско месо 
с пиперки от туршия

Нарежете на хапки 3/4 кг крехко свинско месо. шоколаден сос.
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ДИМИТРОВГРАДЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
САМОДЕЙНИТЕ ХУДОЖНИЦИ СЕ ГОТВЯТ

ЗА ИЗЛОЖБАНИКОДИЯ АТАНАСОВ - 
ИКОНОМИСТ, МАГИСТЪР, 
А НАСКОРО И ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ

Димитровградските самодейни художници уси- каталога ще бъде финансово подпомогнато от 
лсио се подготвят за своята изложба от картини, Дими тровградската гимназия и Народната биб- 

Щс бъде организирана в градската галерия лиотска, както и от местния фотограф Любомир 
през втората част на месец ноември. Христов.

Ма изложбата, която ще има комерсиален Във финансово отношение самодейците ще 
характер, ще се представят около 25 художника с бъдат подпомогнати и от Центъра за култура, 
около 60 свои картини, изработени предимно в РТВ "Цариброд", частното кафене ^ ВЬАСК АМ} 
маслена техника. У/ШТИ”, предприятията "Покара , Комуналац”,

По повод па изложбата ще бъде отпечатан и "ГИД", "Металац” и Общинската скупщина, 
подходящ каталог, в който ще бъдат вписани най- Б'д'
важните данни за художниците. Печатането на

която

Мнозина наши сънародници райе, развитие и лансираме на 
са пръснати в различни градове ново изделие”. Темата ще зпщи- 
на Република Македония. Раз- тавам при професор д-р Момчи- 
лнчнн са но професия: обикио- ло Мнлосавлсвнч в Икопомичс- 
венн работници строители, сне- ския факултет в Белград. Падя- 
цналпетп и дори доктори на на- вам се, че наскоро успешно ще 
укнте. Един от тях е и Ннкодня реализирам и тази задача, коя то 
Кирилов Атанасов, роден през сам си възложих., - казва моят 
1939 година в с. Бистър, Боснле- събеседник с такава сигурност в 
градско. Сега работи във фар- гласа, че просто те принуждава 

промишленост да му вярваш, че наистина ще 
стане така. 11 то много скоро. 

Ннкодня Атанасов е добър 
улица "Рузвелгова” № 6/11. Жн- специалист, говори немски език, 
вее в щастливо семейство със 
съпругата си Фроска, доктор па 
химическите науки и преподава
тел в Природно-математичес
кия факултет в Скопие, сина си 
Кирил, студент по машиностро
ене и дъщерятя си Ане та, също 
студентка, но следва право. Съ
дейки но успеха, който постига т 
децата, несъмнено и те ще тръг
нат но следите на родителите си, 
изкачвайки се по нанагорншце- 
то на науката.

- Роден съм в бедно селско се
мейство в село Бистър и от

бъдат поканени да присъстват и 
техните колеги, които сега са 
пенсионери. В тържествата ще 
се включат и различните учени
чески секции, които ще се пред
ставят с подбрана културно- 
забавна програма.

Във вторник вечерта в Град
ската галерия в Пирот бе отк
рита изложба на професионал
ния живописец Иван Колев, ро-

училище се представи с художе
ствена програма, с която заслу
жено събра овациите на публи
ката.

ден в димитровградското село 
Жслюша, който живее и работи 
в Бела паланка. Па почитатели-

мацевтичната 
"Алкалоид” в Скопие.

Разговаряме в неговия дом на
гр. Пирот Ко- По време на тази среща между 

лев представи 37 плазма. Към двете училища бе постигнат до- 
средата на следващия месец говор ученическите екскурзии
платната на Иван Колев ще бз»- Да приключват в Александро-

п ...... , п Пимитпов- пата служба в Босилеград,заяви,дат експонирани и в Димитров- вац, рсспск1ИВНо в Димитров / *
град, а учениците да преспиват ,,с в Здравния дом през и лек
ари свои връстници, така както лата седмица 100 души са вакси- 
александровчани приеха гости- нирани срещу грип. Ваксина има 
те си от Димитровград.

❖❖ ❖те на живопис та в
Д-р Васил Захариев, спидемио- 
лог в хигиенно-епидемиологич-

градсказа галерия.
Б.Д.

❖ ❖ * още и всички, които желаят да се
ваксинират срещу тази епи- 
демна болест, трябва да се явят в 
Здравния дом в Босилеград или

Кз.м края на миналия месец ос
новното училище "Аца Алек- 
сич” в гр. Александровац Жуи- 
скп отбеляза велик юбилей - 160 И тази година просветните ра- в здравни те станции и амбулато-

ботници от Гимназията и Ос- рии. За хората над 65-годишна 
новното училище в Босилеград възраст и за хронично болните

А.Т.

*>❖

години съществуване. Па цен
тралното тържество, на което 
присъствува и републиканският тържествено ще отбележат своя ваксинирането с безплатно, до-

като за всички останали, които 
ври -Деня на просветните работ- желаят да се ваксинират и да 
ници. Тържествата ще се про- подсилят имунните сили на ор-

малък още останах сираче, за
почна изповедта си Атанасов. - 
Основно училище завърших в 
родното си село. Първият ми 
учител беше Димитър Иванов 
от село Бранковцн, който ми 
вдъхна обич към книгите и уче
нето. Той самият също така про
дължаваше да учи, дипломира се а успешно си служи и с френски 
на факултета по лесовъдство н и руски език. Чуждите езици му 
до пенсионирането си бе препо- дали възможност, като предста- 
давател в него. От село си спом- вител на своята фирма, да пъ- 
ням само недоимъка и тежката тува по Европа и в други страни 
селска работа, която вършех извън нашия континент. В рабо- 
още от малък. тата си никога не е имал непри-

След прогимназията постъп- ятности. Никога не е крил, че по 
ва в средното икономическо учи- националност е българин, и 
лшце в Куманово. Веднага се въпреки високите си "школи” 
проявява не само като отличен при всяка среща със сънародни- 
ученик, но и добър работник, ците си говори български, 
който не щади себе си. Ръковод
ството на училището го назна- както казва целият себе си е пос- 
чава за работник, а сетне и упра- ветил на семейството си, наука- 

ученическия стол. По та и, разбира се, на приятелите 
цял ден работи в столовата или е си. И той, както и мнозина на- 
на училище. Домашните работи шенци в Македония, особено 
и уроците подготвя само през след разпадането на предишна 
нощта, когато другите му съуче- Югославия с носталгия говори за 
ници спят или се забавляват. Ни- родния си Бистър и целия Боси- 
кодия Атанасов активно работи леградски край. С умиление си 
и в младежката организация в спомня бистрата планинска ре- 
училището и през 1961 година е кичка, тучните ливади край нея 
на бригада - строи автопът. и околните баири, обраснали с

Средното си образование за- букови, дъбови или борови гори. 
вършва с отличен успех и през Ето защо не е пропуснал 
есента на 1962 година постъпва в 
Икономическия факултет 
Скопие. Като отличен студент си. 
получава стипендия и само след 
три години и три месеца след- Босилеградска община, Агана- 
ване се дипломира. Като отлич- сов

министър на просветата д-р Йо- професионален празник 8 ноем- 
во Тодорович, специални гости 
бяха ученици и преподаватели
от града-побратим-Димнтров- ведат поотделно във всяко от 
град. Фолклорният състав към двете училища, а освен учители- ва 15 динара.

те, които в момента работят, ще

ганизма си, ваксинирането стру-

Никодия Кирилов Атанасов м.я.димитровградското основно

Тези дни в Редакцията на в-к "Братство" прис
тигна писмо от Загреб. Пише ни съпругата на един 
наш сънародник, дългогодишен читател на 
"Братство” и ни моли да не изпращаме вестника 
на съпруга й, защото щели да имат неприятности, 
понеже "всичко, което пристига от Сърбия, асо
циира на агресия и избиване”?!

Интересно, защо сънародникът ни не е написал 
нито думичка, а от негово име ни пише съпругата 
му, която, между другото, но националност е хър- 
ватка.

йка, и поради което той сравнително често пътува 
до родното си село.

"От тук и идват някои мои лични впечатления, 
които искам да споделя във Вашия вестник "Брат
ство" и ще се радвам, ако ги споделяте и Вие и ги 
предоставите на читателите на вестника” - пише 
Арсовот гр. Кюстендил и добавя, че е председател 
на земляческото дружество "Краище” на босиле- 
градчани. живеещи в Кюстендил. Идеалната цел 
на дружеството е взаимно подпомагане и култур
на дейност. На 21 и 22 ноември дружеството "Кра
ище” ще организира дискусия с кратки доклади за 
"нашия Босилеградски край: историческо 
ло, възможностите за по-тясно икономическо 
сътрудничество между двата съседни града Боси
леград и Кюстендил в бъдеще, културен обмен и 
други , - пише г-н Милчо Арсов и кани участници 
от Босилеградско на тази среща.

С политика не се занимава, а

вител на
❖ * ❖

мина-Почти по същото време, в Редакцията се по
лучи писмо и от г-н Милчо Любенов Арсов от гр. 
Кюстендил, който желае да се абонира за нашия 
вестник до края на тази и цялата следваща година. 
Както посочва в писмото си, г-н Арсов е роден в с. 
Горна Любата, където и сега живее неговата ма-

ДИМИТРОВГРАДнито
едно лято, а да не посети родния 

в си край, роднините и приятелите Разширяване на градските гробища
За живота и перспективите на

През последните няколко го
дини явното предприятие "Ко
муналац", в чиято компетенция 
са и димитровградските гроби
ща, направи наистина много, за 
да изглеждат те по-цивилизова- 
но и като място, където хората 
отиват да- почетат паметта на 
своите починали близки. Гроби
щата са почистени и редовно се 
поддържат. На няколко места са 
направени стълбища, а самите 
гробища са оградени 
метална ограда. Напълно е обза
ведена гробищната постройка и 
гражданите все по-често я из
ползват за помени.

Колкото и да се старае "Ко
муналац” да обезпечава нови 
гробни места чрез насипване 
стръмните части, те все още са зширяване на градските гроби- където в момента се разчистват 
недостатъчни. Затова архитек- *Да на изток, към малката бо- боровете, ще бъдат обезпечени 
тът Ранко Радович, създател на Р°ва горичка. Както нн осведо- достатъчно места за гробове за 
студията За по-хубав Дими- директорът на "Комуналац” следващите 20 до 30 години 
тровград ’, направи проект зара- Емил Соколов, на мястото,

казва: "Босилеградска об
щина наистина е една от иконо
мически най-изостаналите в 
Сърбия. Но тя е богата с при- 

- След дипломирането си лос- родни потенциали и ресурси, та- 
предпонятието за вън- ка че има възможности за уск- 

търговия ’Интеримпекс” в орено развитие. Прочетох ста- 
Скопие, и едновременно про- тията на Миле Присойски, поме- 
дължих да се уча - казва Атана- стена във в-к "Братство” от 18 
сов. - Една година бях на специ- юли тази година под заглавие 
ализация в германския град Хам- "Многобройните наши специал- 
бург. През 1980 година изкарах исти могат и искат да помогнат 
аспирантура по маркетинг и за- на родния си край, но...” Тогава 
щитих магистърската си работа не исках да се натрапвам 
на тема "Маркетинг на лековити свои предложения, но сега, ако 
билки”. Така станах магистър на ме поканят отговорните от Бо- 
икономическите науки. От 1993 силеград, готов съм да помогна, 
година постъпих на работа във Та нали корените ми са от там, - 
фармацевтичната промишле- казва Атанасов и търси от ре- 
ност "Алкалоид” в Скопие, къ
дето и сега работя.

ник в четвърти курс, за награда 
отива в Полша, в Краковския 
Икономически факултет.

тъпих в 
шна

с камено-

със

Към тези борчета ще се разширяват гробищата
на

дакцията да му изпраща вестник 
"Братство”.

В момента готвя докторската 
си дисертация на тема "Плани- Богослав Янев

А. Т.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

” Проекта направи 

комуто Господ 

помогна!”
Юбилей на

художественото слово
ОНЗИ,

(П° Повод 40 - годишнината от излизането на сиисание "ОКТОМВРИ”) 
културната история на Цариброд е запи- на сътрудниците на вестника. За читателите той 

шоп’ 46 ПЪР?ата стихосбирка е излязла през е бил почти анонимен. Подписвал се е с ”Иг”, а 
1 година. Петдесет години след това никой от 
нашите краища не е творил в 
областта на художествената 
тература. Едва на първи октом
ври 1957 година излиза от печат 
първият сборник под заглавие 
’ ОКТОМВРИ”, в който са отпе
чатани литературни произведе
ния на българи от Сърбия.***

Сборникът "Октомври” из
лезе осем години след появява
нето на вестник "Глас на бълга
рите в Югославия”. Редакторът 
на вестника Иван Караиванов, 
публицист и народен представи
тел, реши да започне печатането 
на библиотека "Братство” и в 
четвъртата книжка , която изле
зе по случай 40 - годишнината от 
Октомврийската революция, из
лезе и сборникът "Октомври”. В 
него бяха отпечатани литерату
рни произведения на българи от 
Царибродско и Босилеградско - 
начинаещи писатели и поети ,

В нншкия всекидневник 
Народне новине” неотдавна бе 

обявено, че предстои повдигане 
на православен храм на Новите 
гробища в Ниш. Проектът е бла
гословен от Нишкия владика, 
Негово преосвещенство г-н Ир- 
иней и одобрен от Изпълнител
ния отбор на Градската 
щина и Съвета на

В

във вестника също така не е отбелязано него
вото име. В сборника "Октом
ври” е поместена статията му 
"Сръбските другари на Любен 
Каравелов”. Известно е също 
така, че той е подготвил целия 
брой на списанието. Въпреки че 
Игнятович не е подписвал с 
цялото си име своите статии, те

Р§
ШШ

ли-

I шскуп- 
архитектите.

Приятна е новината, че идей
ният проект на черквата, чийто 
строеж е приоритетен, е подарен 
от наш човек - архитекта Иван 
Димов. Той е

щ
... гЖШаЩ привлекли внимание

научните работници в България. 
'вШв Игнятович е открил нови дан- 

Щж ни за живота и дейността на бъл- 
ЩШ гари, получили образование в 

Сърбия, за дейността на Раков- 
ЩШ ски и Любен Каравелов, за пър- 
||1д вите печатни издания на българ- 

ски книги в сръбските печатни- 
ШМ ци...

на0-тсин на известните 
просветни работници Надежда и 
Цветан Димови. Роден 
1947 година в Славиня, а 
стно време е живял в Цариброд.
Днес е архитект със своя архи- 

кантора
Ленин 101 в Ниш. Съпругата 

му е лекарка, а дъщеря му е сту
дентка по медицина.

Потърсихме Иван Димов и поискахме да се срещнем с него. Той 
любезно се съгласи и охотно отговори на многото въпроси, които 
му поставихме.

В Цариброд е живял десетина години. В 
учил при Рада Дерманова и Бойка Виденова. В Ниш живее от 1961 
година. Най-много е свързан с Висока, със Славиня. Там отива 
най-често, защото има нова вила, която докосва зеленото море на 
Видлич, но все пак повече обича старата къща, в която живее духът 
на неговите предци. И щом като подхванахме въпроса за Славиня 
и му подхвърлих дали знае нещо за славинчани-строители на черкви 
и за майстор Лила, той каза следното:

- Когато участвах на няколкото заседания на Отбора за строеж 
на черкви в Ниш, на които присъстваха Владиката и многото нишки 
архитекти (понастоящем в Ниш има към 150 архитекти), долових 
духовната извисеност на Владиката. Съвещанията бяха няколко, 
винаги се изтъкваше какво желаят, правеха допълнения и бележки 
върху нашите проекти и по едно време Владиката каза:

"Проекта ще направи онзи, на когото Господ помогне!”
Тези думи ме плениха и аз се впуснах да направя проекта и май 

наистина Господ ме избра. Това не е лесна работа. Три месеца и 
десетки чертежи, измервания и точни планове са нужни. Долових, 
че нямаме континуитет при строежа на черкви. Богатството и 
великолепието на манастирите и черквите е отпреди няколко века. 
Затова трябва да се търси обратният път при долавянето на зак
оните на постройките: чрез анализ и познаване на съществуващите 
да се стигне до нови проекти, които трябва да са съобразени с 
изискванията на новото време по отношение на инсталационни и 
други битови нужди. Потърсих литература и я намерих при г-н А. 
Тулешков, български архитект, който е проучвал манастирите в 
Западна България, особено Лопушанския манастир край Берк
овица. Там научих правилата за основите на православна черква: 
кръстът като основа, олтарът на изток, входът от запад, иконите 
на източната страна на всяка черква. Много се изненадах, когато 
прочетох, че при строежа на Лопушанския манастир е участвала 
групата на майстор Лила 
(Илия) от Славиня. Той е 
построил и славинската 
черква, която днес е в ра
звалини, а и черквата в 
Пирот, в Тиябара. Тоя 
майстор е роден в семе
йството Нанини, има и

<»•«яяе през 
изве- I

НЙ№ .8тектурна бул.на
ЙИван Димов

Неговите статии и книги пре
дставляват голям принос в кул
турната история на Сърбия и 
България и неговото творчество 
и дейност в зараждащата се лит
ература на българите в Юго
славия след 1950 година все още 
не е оценена, а неговата дейност

Александър Дънков

началните класове е
които от време на време сътру
дничеха във вестник "Глас на 
българите в Югославия”. Пър
вите си творби в този брой 
поместиха

и днес е неизследвана.
КАКВО ОЩЕ СЪДЪРЖА 

” ОКТОМВРИ” ?следните автори:
Прокопи Попов ("Спасител”, 

"Те победиха”,
В списанието е печатана ре

чта на Йован Веселинов, парти
ен работник, изнесена по случай 
40-годишнината от Великата ок
томврийска социалистическа ре
волюция; Н. И. Подвойски за 
военната дейност на В. И. Ленин; 
П. Малков "Из октомврийските 
дни"; Иван Пиперов (политиче
ски емигрант в Югославия) 
"Нова Югославия”, Фридрих Ен
гелс "Ролята на труда в процеса 
на превърщането на маймуната 
в човек” и д-р Алберт Швайцер 
"Атомната опасност".***

40-годишнината на списани
ето "Октомври" е повод за един 
по-дълбок интерес към приноса 
на списанието за развитието на 
малцинствената литература. Из
борът на първите автори от мал
цинството е бил успешен. Алек
сандър Дънков, автор на стихо
творенията "Народе мой", "Гра
ничар”, "Пролетта настъпи” 
твори до днес. Издал е няколко 
стихосбирки. Като просветен ра
ботник във вътрешността на 
страната, макар и отдалечен от 
родния си край Божица, Дънков 
активно работи на културното 
поле. Той се застъпва последо
вателно за употребата на бъл
гарския език в обучението и в 
културния живот на българите в 
Сърбия.

МАРИН МЛАДЕНОВ още в 
първите си литературни творби 
рисува живота на Цариброд след 
освобождението. След разказа 
му "Пред тръгване” се {зоди ро- 

"Зъбато слънце’. Автор 
е на много учебници, сръбско- 
български речник и много ста
тии за говора в Царибродско.

Михаил Николов, сетне Миле

стихотворение, и 
разказ), Савко Николов ("Ве
чер”, стихотворение^), Стоян Ар- 
сов ("Сам се мерил ’, стихотво
рение), Марин Младенов ("Пред 
тръгване”, разказ), Велибор Ра
шков ("Априлска нощ”, разказ), 
Михаил Николов ("Човекът в 
поезията на Вапцаров”).

Редакторът на сборника 
Иван Караиванов е известен бъ
лгарски революционер. След ос
вобождението през 1944 година 
избягал от България поради

Марин Младенов

несъгласия с тогавашното кому
нистическо ръководство в стра
ната. В Югославия намира азил 
като познат и приятел наТито от 
времето, когато са пребивавали 
в Москва под закрилата на Ко- 
минтерна. До резолюцията на 
ИБ Караиванов е почти неизве
стен в Югославия, макар че е ре
дактор на списанието 'Между
народна политика”. Когато през 
1948 година се стига до извест
ните стълкновения между ЮКП 
и КПСС, между Тито и Сталин, 
Караиванов се включва в поли
тическия живот на страната и 
отива I при Миловаи Джилас, 
завеждащ пропагандата, да нои- 

за печатане на

Михаил Николов

ска разрешение 
вестник на български език. Джи- 

"Нима и бъл- 
Югославия?” Раз-

потомци.
Г-н Иван Димов е дъ

лбоко свързан със славя
нството* с традициите.
Още навремето, когато е 
бил студент, той е зао- 
бичал руската 
писна школа
Рубльов и Новогород- тана своя художествен талант, е
скита ‘"™а'аХГ„ш,кГи на прочути икони. Някои нишки направил около 40 рспродукци \ художник а архитект,
свещеници са останали изумени, че^нссхуцрж I
А той вече с направил »лан°“еь"^колската черква в града, 
доустрояването на комплекса ри ,ащото не трябва да се
Идеята трябва още Д<> “р’ ? с,,ободното място хармонично да

....

Царибродския край, има ли Р ' категоричен:
ви и как да се реставрират - ш има. трябва работа, кер-

- Трябват пари и желани . М Р тията могат да подарят
пич, керемиди, мед. Внеетопар"' рдкоито още „реч средните
векове са п<5трои/Щ^)еЗДИН и два шедьоври па архитектурата,

не сме успели да ги запазим.

лае му отговорил:
гари има в 
решение било дадено и в начало
то на 1949 година започна да из- 

*Тлас на българите в Юго-лиза
славия”. Ма страниците на вест- 

Караиванов критикува бъ
лгарското ръководство. I ук се 
печатат и материали от Цари
бродско и Босилеградско и за 
пръв път литературни творби 
български младежи от двете ок-

иконо- 
на Андрей Западната фасада на бъдещия храм пика

мапът

па

Присойски, се представи в спи
санието със статията "Човекът в 
поезията на Вапцаров". Четири 
десетилетия оттогава е автор на 

много разкази, един роман, очерци, повести, 
на "Глас на драма. Художествените образи са 

неговия роден край Босиле-

олии.
•Н|:ВД:ШНГоляма заслуга за подготвя- 

сборник "Октомври 
има и ДЖОРДЖЕ И1НЯЮ- 
ВИЧ, научен работник от Пи
рот Той бе приет в редакцията
българите” като човек , който добре владееше изключително от 

език И нс само заради това. Като град.
нзечен Работник изследовател на литера- ПРОКОПИ ПОПОВ се утвърди като отли- 
турните връзки между българи и сърби, Игня- чен разказвач. Неговите литературни герои 

бе публикувал много статии за българо- още се помнят, 
взаимоотношения и

Прокопи Поповпето па

тович
сръбските литературни 
като езиков редактор е работил върху статиите

Богдан Николоа

даже Лилия Нейкова
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и млскаритс са живели по пояхте, 
л някои и през зимата са оставали с 
овцете на поятата.

Характерно за Радейна е, че во
доснабдяването е било голям проб
лем - както та питейна вода, така и 
водопой на добитъка, В Радейна ни
кога не е имало селска чешма. С 
питейна вода се снабдявали от кла- 

Д&гг .. денеца, който се намира под селото 
до пътя от лявата страна, откъдето 
хората с бурета карали вода до до
макинствата
кладенеца направили помпа с две 
големи колетета та изтласкване на 
водата, която е скоро ремонтирана 
и сег а стои като спомен, като свиде
телства та едно тежко време.

Водопоите около селото били в 
Сина падина, в Ьъркушин, където 
имало бунар и корита, в Дървени 
брег, където също имало бунар с 
корита и итвор в скалата, от който 
през пролетта и есента тече бари- 

чка през селото. Бунарът на върха на Котарица радейнчани 
изкопали 1934 год. Интересно е как двамата овчари Мирча 
Малчев и Сергия Дойчев открили мястото, където сетне 
изкопали бунара. На Гергьовден сутринта овчарите изкар
ват стадата на попас, овцете хубаво да се напасат, та да дадат 
повече мляко, да се подсири сирене за на черква, за 
празника. Наблюдавали двамата овчари своето стадо как в 
празничното пролетно утро хрупка сочна зелена тревица. 
Вниманието им привляко едно врабче, което 
близкия трънак, прегреело крилцата си от прахта, в която 
се къпело - "пърпешкало” - и отново се връщало в трънака. 
Като погледнали отблизо, видели че земята, където се стре
лкало врабчето, била влажна. Не можали овчарите да по
вярват на очите си, че са намерили извор. Разровили с ръце. 
земята, а тя кална - с голямо въодушевление ни разказва 
Воин Дойчев, който сега е на 76 години и много доре познава 
миналото на своето село. Върнали стадото от паша, 
мъзли овцете и като се събрали всички радейнчани на 
кръста при манастирчето с гергьовденските печени агнета 
да честват празника на овчарите, двамата съобщили, че са 
открили вода на Козарица и ще копаят бунар. Вместо вси
чки да се зарадват, повечето от хората не им повярвали, а 
някои дори подхвърляли подигравателно - намерили вода и 
то нямало къде, та на Козарица. и то на върха! Минал 
празник и двамата ‘откриватели” почнали да копаят бу
нара. Като се уверили, че наистина има вода, помогнали и 
другите от съседните пояти. Някои радейнчани и сега вяр
ват. че самия Господ им е пратил Свети Георги да им подари 
водица баш на празника на овчарите. А помнят радейнчани 
много страшни сушни години, когато домашните животни 
са били заплашени от помор. когато са били принудени да 
карат своите стада чак на Стубел до Пъртопопинци. Но 
затова пък село Радейна е първото село в Забърдието. 
което само си е направило водопровод, който се ползва от 
1970 год.. когато селото беше и електрифицирано.

-Следва -

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

о

РАДЕЙНА
Село Радейна се намира в южната част на Забърдието 

с надморска височина 730 метра. Къщите на селото са раз
положени по северния ръб на карстовата депресия, 
намираща сс в полите на гребена Козарица, оградена с 
хълмовете Гущерица (835 м) от северозападната страна, 
Петловнца (806 м) от североизток и Баба луга (778 м) от 
югоизток, конто отделят село Радейна от долината на 
Забърдската река, Смиловското и Одоровско поле. 
Намиращо се само на седем километра от Димитровград, 
на пътя за Смиловцн и Висока, село Радейна има много 
изгодно географско местоположение, поради което винаги 
е било едно от най-напредналитс села в Забърдието и все 
още едно от перспективните села.

Първите къщи на селото били в Селище, намиращо се 
югозападно от сегашното място на селото, на пътя за Пет- 
ърлаш, изпод местността, където са селските гробища и 
черквата. Според преданията, поради страшната чума, коя
то настъпила, а някои казват и поради заповед на турците, 
селото било преселено на около един километър северо
източно, на чукара, където са и сега последните къщи на 
източната страна на селото. Постепенно селото се раз
ширявало на запад, така че сега е на около двеста метра от 
Селище. Причина за разселването били и турските гра
бежи, понеже турчинът, който владеел селото, живеел 
северозападно от Селище в местността Кале, за което 
свидетелстват турските гробища, намиращи се на югоза
падния край на селото изпод пътя за Петърлаш. Легендата 
за името на селото разказва, че имало трима братя Смилян, 
Петър и Раде, които решили да се заселят така: Смилян на 
мястото, където сега е Смиловцн, Петър на мястото където 
е Петърлаш. а Раде на мястото, където е Радейна. Решили 
и го сторили. Раде харесал хубавата мома Яна, която всеки 
ден идвала с менци за вода на кладенчета в долннката под 
селото. Заради красотата на момата, изворът бил наречен 
Янино кладенче. До къщата на Раде и Яна започнали да се 
заселват и други хора. До Раде и Яна, до Раде н Яна, и селото 
нарекли първо Радеяна. а сетне Радейна. Там. където била 
къщата им. казват, че местността се нарича Баба Яна, а 
кладенчето в градините под селото на пътя за Бачево 
радейнчани и сега наричат Янино кладенче.

Фамилиите, които съставят селото са: Загоркьини, 
Одоровчанн, Палчини. Цанинн, Димини, Гьимшини, Бо- 
ровци. Пиждерови, Тренчини, Комщичани, Кацареви, Лел- 
ечковн, Иванкови, Малинови. Панчини, Будини, Шншкови, 
Джокелини. Чульини... Според преброяването на населе
нието от 1910 год. в село Радейна е имало 71 домакинства; 
през 1948 год. в 98 домакинства живеят 549 жители; през 
1953 год. в 103 домакинства живеят 527 жители; през 1961 
год. в 99 домакинства вижеят 407 жители; през 1981 год. в 
98 домакинства живеят 191 жители. Сега в 52 домакинства 
живеят 85 жители, заедно със завърналите се от града да си 
живеят в селото пенсионери. Миграцията на младите от 
селото била особено изразена след 1962 година, когато в

Сетне доси.

Слод тържеството по случай електрификацията 1970 г.
Димитровград била отворена фабриката за гумени изделия 
- "Гумара га". По все пак младите радейнчани, настанени на 
работа в града, никога не са прекъсвали връзката е родното 
село, обработват си имота, поддържат к ъщите и се грижат 
за старите си родители. За последните десет години в Ра- 
дейна са построени двадесетина нови къщи и то повечето от 
твърд материал. Откакто започнала миграцията, та до днес, 
само в Димитровград радейнчани са построили педссет и 
Четири нови къщи, значи, педссет и четири домакинства 
поддържат имота см на село. Кирил Мапчев е направил 
дори три къщи за децата си п Пирот, други в Ниш, Кня- 
жевац, Пожпрепац, Белград...

Мерата на село Радейна граничи с Бачево, Бребевница, 
Пъртопопинци, Смиловцн, Петърлаш и Димитровград. Рл- 
дейнчлни притежават голям и хубав имот: 277 ха ниви, 17 ха 
овощни градини, 111 ха ливади, 378 ха пасбища и 421 ха гори.
Главен поминък на населението е предимно земеделието и 
скотовъдството. Някога, казват, в Радейна са отглеждали 
3000 овце, 400 говеда и 70 коня. Радейнчани много отгле
ждали волове заради "кьириджилък”, превозвали стока от 
Висок през Цариброд за Пирот.

Според преброяването ма добитъка в Забърдието през 
1971 год.. в село Радейна имало 1810 овце. 230 говеда, 141 
свине; 1981 год. в селото имало 1067 овце, 257 говеда. 108 
свине; сега има 500 овце. 130 говеда. 100 свине, 18 кози и 680 
кокошки. Най-много овце сега в селото отглежда Спасен 
Найденов, чието стадо наброява 63 гърла, а Брлнко Коцев 
отглежда осем крави като пенсионер, който се е завърнал 
на село.

Поятите на радейнчани са разположени по околните 
бърда близо до пасбищата, по-далече от обработваемите 
площи. На Козарица били поятите на Цанини, Димини.
Панчини и Загоркьини; в Конни въртопи били поятите на 
Иванкови; в Осойе поятите на Шишкови, Тренчини и Гье- 
лини; в Шумйе поятите на Тренчини, Гьимшини. Боровци,
Пиждерови и Будини; в Рови ще били поятите на Чульини,
Гьергови и Обросови; в Коша поятите на Малинови. От 
пролет до есен. от Джурджовден до Гмитровден, овчарите

излетяло от

из-

Цветанка Андреева

ПРЕД ДЕНЯ НА БОРБАТА СЪС СПИН

Между нашенци няма заразени от СПИН! Во1е51 Н1\/ ОЬо1е)| ро ор^йпата и ЗЯ йидо51ау1р 
и регюйи ой 1985-30.06 1997. дойте
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Сейп|е

През 1985 година в Съюзна република Югославия са 
открити два случая на заразени със СПИН. През сле- заразна болест, която не е характерна само за опре- 
дващите години броят на заразените се е повишил, така делени рискови групи, както се смяташе допреди 
че до средата на тази година, според официалните дан- лко години. Не съществуват рискови групи, а групи 
ни, в нашата страна вече са регистрирани общо656 лица, отделни лица с рисково поведение. Рисково манипули- 
заразени с тази коварна болест. Според същите данни, ране с кръв от ст рана на медицинските работници, 
най-много серопозитивни е имало през 1995 година - 95 размяна на спринцовки и игли между наркоманите, бе

зотговорно променяне на сексуални партньори - това е 
С 656-те заразени СР Югославия е водеща в Източна рисково поведение.

Европа. Пред нея е единствено Румъния. Според офи- * Какво е положението със заразените в гр. Ниш и 
циалните данни, в България има 49, в Хърватска 110, а областта?
в Словения 61 лица, заразени със СПИН. В Европа - На територията на гр. Ниш и областта досега сме 
най-много серопозитивни има в Испания - 48 223, след- имали 50 лица, заразени със СПИН. Половината от тях 
вана от Франция с 46 755, Италия - 39 740 и т.н. В някои са развили болестта, а от другата половина останаха да 
африкански страни като Зимбабве, Уганда, Кения и живеят само двама. Всички те сега са под контрол и няма 
Танзания почти една трета от населението е заразено с 
тази болест.

- Винаги подчертавам и сега ще кажа, че СПИН е 1 Ройдопса
Ц«сг!]
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място за тревога, понеже добре сътрудничим с тях, а и 
те с нас.

1
1

1

българскотонац,,он-
по начина на ”вертикалното пренасяне”,т.е. майката 
заразява детето си още по време на бременността.

1
1
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5 2
- Между гражданите от българското национално ма

лцинство в нашата страна досега не е имало пито 
разени сгази болест, нито анти-ХИВ положителни. Ис- 

Единственият специалист в Ниш, който се занимава кам да кажа> чс това е щастие, но истинското щастие е 
с лекуване на СПИН, е проф. д-р Мирослав Спасим - тогааа’ когат° въобще няма заразени със СПИН. 
епидемиолог, професор в нишкия Медицински факул- Югославия е страна, която широко отвори вратите 
тет и помощник-директор в Завода за здравеопазване в 33 сто™ЦИ хиляди бежанци. Има ли сред тях серопози- 
Ниш. В началото на разговора ни, който водихме тези тивнв-
дни, попитахме г-н Спасим съвпадат ли се официалните " с’ и межДУ бежанците няма. Ние имахме едно
данни с действителното състояние на нещата? такова лице, мъж на около 35 години, но той се завърна започне т™-».  _______

-Що се отнася до броя на заразените със СПИН, мога В ^Ука’ Република Сръбска, и сега е под контрол, лекуване нз СПИН - под знака на ефективно
да кажа, че официалните данни не са точни. Въз основа 77ъде се лекУват заразените? епидемии?
на доставените ни данни преценяваме, че в нашата ст- " Въз основа на разпределението на задълженията в . Въз оснпт из пзии..з-„ „ ...... ....
рана живеят между 1200 и 1400 лица, заразени с тази нашата РепУблика- заразените се лекуват на Инфек- че края на тозиП '““'.“"“Я'
болест. Предполага се обаче, че техният брой е между Чиозната клиника в Белград. В случай че капацитетът 3;1 лечението нз СПИН нз „пр.-Лр лекаРство
6000 и 8000 хиляди. Данните не се съвпадат поради осо- и се окаже недостатъчен:, резервен вариант е Инфек- разходват много пзои ГептшитВппй ." ЧС,Л се"3’. 
беностите на болестта, за които е много трудно да се Ч|фзната клиника в Ниш. Възможностите на клиниката СПИН и серопозитивните попскаана че ‘Разенитеот
говоои в Белград досега не са използвани изцяло така че не се ‘ сьРопознТ11ви»тс подсказва, че ще дочакаме

* Г-н Спасим, от коя група, така да се каже, се регру- е налагало да приемаме такива пациенти в Ниш. заразени. ДеСе™ЛеТИе "п следваЩня век с милиони
тират новите анти-ХИВ положителни? Вече сме към края на XX век. Според Вас, как ще

N1$ 16 1
2 Овей па 

Рагаап 
РеДохас 2
Реиохас па М1а\л 2 
Р1го»
Рсйагехас 5

1 2за-
1 3

5

1 4
1

1 N0^ Рагаг 1 
Ргшеп

Рл&йпа
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2
1 1 1

или на масови СПИН-ови

Ванче Бойков

€Е> 7 НОЕМВРИ 1997 г.
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"ЖЕЛЮША" С ДРАГАН Д°НЧЕВ’ МЛАДОСТ” (Босилеград)ТРЕНЬОР НА ФК

” Стремим се да минем в Нишка зона 

и да построим игрище в Желюша”
футболният клуб "Желю- 
от едноименното крайград

ско селище в Димитровградска 
община през този сезон се със- 

окръжната футболна 
дивизия - Пирот. След 10 изи
грани футболни срещи този от
бор е момента заема солидното 
трето място в таблицата. По
молихме треньора на ФК "Же
люша" Драган Дончев да 
ментира 'старта" на неговия 
клуб в шампионата, както

- "МЛАДОСТ” (Сувойница)
В Междуобщннската футболна дивизия Враня 

есенният полусезон приключи преди две седмици. 
Въпреки това, крайното класиране все още не е из
вестно, защото трябва да се проведат още няколко 
отсрочени срещи, включително и срещата от втория 
кръг между Младост” от Босилеград н "Младост” 
от Сувойница. Тогава гостите от Сувойница 
доха в Босилеград и мачът бе 
жебния резултат 3:0 
Сега обаче

ще играят на 9 ноември.
С пет победи и само една загубена среща и извън

редна голова разлика 22:8, "Младост” се намира на 
самия връх на таблицата заедно с "Раднички” от 
Враня и "Алакинце” от Алакинце. Ако реши отсро
чената среща в своя полза, в което никой от фут
болистите не се съмнява, босилеградският отбор ще 
"презимува” на първата позиция.

не дой- 
регистриран със слу- 

боси ле градския отбор, 
решението е променено и двата отбора

ша
в полза на м. я.

тезава в

Сменен първият треньор 
"Балкански”

и един равен мач). Освен че спечелиха първото място, 
димитровградските пионери като миналогодишни 
победители ще играят в квалификации за по-висок 
ранг.

на

С нов треньор към нови победи! 
Това може И ЮНОШИТЕ НАЙ-ДОБРИ

В отложения мач от третия кръг на Окръжна 
дивизия Пирот юношеският отбор на "Балкански” 
победи отбора на "Раднички” от Пирот с внушител- 

разлика 7:0. С 4 победи и един равен мач той 
убедително спечели първото място. Този отбор го
дини наред е най-добрият в окръга, но поради не
достиг на средства не се състезава в по-силна дивизия.

да бъде новият девиз на димитровград
ските футболисти, след като на 29 октомври Упра
вителният отбор разгледа положението в "Балкан
ски и взе решение да смени досегашния треньор на 
първия състав Томица Николич. На негово място 
веднага е назначен Любомир Вслкович, бивш тре
ньор на "Раднички” от Пирот.

Новият треньор обещава голяма борба, за да ос
тане "Балкански”

КО-

, ' И да
информира за бъдещите 

планове и амбиции на този от
бор.

ни
на та

* Г-п Дончев, как оценявате иг
рите н класирапето па Вашия от
бор в началния 
ството?

в сегашната дивизия и гарантира 
успешно класиране. Неговият девиз е: "Работа, ред и 
дисциплина, а резултатите ще дойдат сами”. Дали ще 
бъде така - остава да се види.

етап от първен-

"Будучност” - "Желюша” 3:4
С головете на Р. Георгиев в 34, Ненов в 41 и 60 и 

Иванов в 88 минута желюшани спечелиха първата си 
победа като гости и по този начин направо се вклю
чиха в борбата за първото място. Този път те побе
диха с добра игра отбора на "Будучност” от Велики 
Йовановац, въпреки че в началото домакините во
деха с 2:0. Най-добър играч на мача беше Ненов, 
който отбеляза два гола.

ДРАГАН ДОНЧЕВ

момента водим преговори със соб
ствениците на площите, на които 
трябва да бъде построено бъдеще
то игрище. Готвим се да построим 
и една малка монтажна трибуна, 
съблекалня за футболистите 
мещение за реферите, делегатите 
и други служебни лица. Искам осо
бено да подчертая, че наскоро на
шият отбор ще бъде подсилен с 
още двама талантливи футболи- 

дума за Драган Николов 
и Саша Найденов, които в момента 
отбиват военната си повинност. 
Що се отнася до младежкия със
тав, искам да напомня още, че в 
този състав играят петнадесетина 
играчи, за които мога да кажа, че 
са твърде перспективни. Неколци
на от тях. каквито са например Ми
лан Тозев, Милан Милпдинов, Дп- 
либор Петров и Роберт Борисов, 
още сега 'чукат сериозно нп вра
тите" на първия състав на ФК 
"Желюша".

* "Желюша" е първият отбор, 
който тренирате. Как се справяте 
в ролята на футболен треньор?

- Ха. добре се справям, понеже 
имам дългогодишен футболен 
опит - общо 12 години прекарах 
във ФК "Балкански", Играл съм 
в пионерския, младежкия и пърия 
състав на този клуб. Бях своевре
менно и в пионерската футболна 
школа на ФК "Раднички от Пи
рот. едно време даже се състезавах 
и за пионерския национален отбор 
на Сърбия. Освен това носех две 
години фланелката и на белград
ския футболен отбор "Железни
чар”. който тогава сс състезаваше 
в Белградската футболна

Във ФК "Желюша"
1987 година, като играч, а от 1991 
година съм треньор. Както вече е 
известно на приятелите нп спорта 
в нашата община, през последните 
няколко години дейността на ФК 
"Желюша" беше замряла напъл
но. Миналата година ние, група 
футболни ентусиасти, рошихме 
отново дп възстановим дейността 
на този клуб. Започнахме в между- 
общинскптп дивизия и още през 
първия
окръжна футболна дивизия 
рог. Смятам, че това с успех и сс 
надявам, че от година нп година 
ФК "Желюша" ще се стабилиз
ира във всяко отношение. Лично 
оз обожавам футбола и затова въз
намерявам да сс занимавам с него 
и в бъдеще.

Рааговор ■еди» Вобом Димитров

Като имам
в тази дивизия процен- 

явам твърде положително игрите 
и класирането на моя отбор в нача
лото на тазгодишното първенство. 
Ангажирахме
футболисти от "Балкански” 
този начин преди началото на пър
венството успяхме да подсилим на
шия състав. В резултат на това 
създадохме един стабилен скелет 
на тима, който още през първите 
осем футболни срещи успя да от
бележи добри резултати.

* Какво е пастоящото финан
сово положение па отбора от Жел
юша?

предвид, че сме
"новаци"

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

” Балкански"
- "Топличанин” 0:0

Димитровград, 1 ноември 1997 г., СЦ ”Парк", 
зрители - около 6(Х). Съдия: Боривое Велкович от 
Лесковаи, 6. Жълти картони: М Стоянов и Костов 
от ”Балкански”, Миялкович, Йович, Вт^няк и Но- 
викович от "Тойличанин”. Червен картон (два 
жълти): Предраг Костов от ”Балкански” в 8Н ми
нута. Играч на мача: Жнвкович от ”Балкански”.

В XIV кръг на първенството на Сръбската ди
визия - група Ниш - футболистите на "Балкански”, 
под ръководството на новия треньор Любомир Велк
ович, не успяха да спечелят три точки срещу "Топли
чанин" от Прокупие. Срещата завърши без отбеля
зани голове, въпреки че само през първото полу
време домакините имаха 5-6 стопроцентови голови 
положения. Във второто полувреме гостите забавиха 
темпа на играта и успешно се защитаваха, докато 
домакините нападаха стихийно. През последните 15 
минути гостите осъществиха наколко стремителни 
атаки, като най-голям шанс имаше Новакович, който 
в 87 минута от 4 метра (!) не успя да вкара гол на 
отличния Живкович.

В XV кръг "Балкански" загуби в Ниш от "Желез
ничар" с 0:2, а в XVI е домакин на БСК от Буяновац. 
Това ще бъде дерби нп последните в класирането.

Пионерите на ” Балкански” 
есенни шампиони

Завърши тазгодишното есенно първенство в "А" 
окръжна дивизия за пионери. При участието на 7 
отбора, младите футболисти нп "Балкански" убе
дително заеха първото място с 16 точки (пет победи

няколко отлични 
и по и по-

• ШАХМАТ - НИШКА РЕГИОНАЛНА ДИ
ВИЗИЯ

сти. Става ШК ” Цариброд” пети
На 1 и 2 ноември в залата на нишкия Факултет по 

електроника се проведе шахматно състезание за от
бори от Нишкия регион. Участваха 13 отбора, които 
играха седем кръга по швейцарската система. За 
първите две места, които гарантират по-висок ранг 
на състезанията, се водеше жестока борба. След ин
тересни партии първо място спечели ШК "Локомо
тива" от Ниш с 30,5 точки, второто зае "Радое Дома- 
нович • Катунпроскт" от Ниш с 30 точки, трето 'То- 
пличаннн" от 'Прокупие с 28,5 точки, четвърто е 
Дружеството нп инженерите и техниците от Ниш с 28 
точки, а ШК "Цариброд" се нареди на пето място с 
24,5 точки.

Петото място на царибродчани представлява ус
пех, тъй като останалите отбори играха с^майсторски 
кандидати и първокатегорници. За ШК "Цариброд" 
играха: Георги Петров. Владаи Игич, Иван Стоиме
нов, Петър Гигов, Владнца Сгоянович, Анатоли Пе- 
цев и Младен Алсксов. Резерви бяха Бояна Алексовп, 
Горан Игич, Бора Андрич и Зоран Иванов. Най-до
бър от димитровградчпни бе Георги Петров, който 
игра на първата табла и спечели 4,5 точки от 6 пар
тии. Анатоли Псцев също спечели 4,5 точки от 6 
партии, но на шеста и седма табла.

- За съжаление имаме пробле
ми от финансово естество. Наши
те дейности се финансират пре
димно от ДП "Кожара" от Желю
ша. тъкачната фабрика "Нена- 
текс". спедиторската фирма "Да- 
либрант" и фирмата "Зелено све
тло '. Когато гостуваме в някой 
друг град или село, пътните раз
носки на играчите и треньорския 
шаб се поемат от местната общ
ност Желюша. а когато играем на 
свой терен, съдийските такси по
ема Общинският съюз на спорто
вете. Нека ми бъде позволено да 
използвам нашия разговор, за да 
призова и другите обществени и 
частни фирми в общината да ни 
подпомогнат финансово.

* Какви са отношенията между 
ФК ”Желюша” и ФК "Балкан
ски”?

Д. С.

требности на работещите.
Към молбата за жилище трябва да бъдат при

ложени и следните документи:
1) Уверение за средствата, внесени във Фон

да за солидарно жилищно строителство за пери
ода от 24.01.1994 г. ДО 30.09.1997 г.

2) Програма (план) за решаване на жилищ
ните потребности на работниците (общ брой на 
работещите, броят на работниците с нерешени 
жилищни въпроси, броят на работниците, които 
притежават жилища, своевременно изградени с 
обществени средства).

В случай
ганът или организацията не внесе комплекта от 
необходимите документи в предвидения за това 
срок, ще се счита, че не е заинтересувано за 
жилище от солидарното строителотво.

Документите, които са непълни или са вне
сени след посочения срок, ще се считат за не
валидни.

Молбите и съответните документи се подават 
до Комисията за солидарни жилища към Общин- 
оката скупщина в Босилеград.

- Вече изтъкнах, че от състава 
на най-добрия димитровградски 
отбор "А. Балкански” през този и 
през миналия сезон в нашия със
тав преминаха няколко млади фут
болисти, както и няколко ветер
ани. Повсчето от тях са регистри
рани във ФК "Желюша ', докато 
неколцина от тях имат двойна ре
гистрация, а това практически оз
начава, че имат правото да игрпят 
и за нашия отбор, и за "Балкан
ски". Освен това често пъти с 
"Балкански" играем и приятел
ски срещи, което има голямо зна
чение за нас, Общо взето, съм до
волен от сътрудничеството, 
съществува между двата отбора.

* Какви са амбициите па жел- 
футболен отбор през

Въз основа на чл. 8. от Решението за начина, 
условията и сроковете за използване и изпла
щане на солидарни жилища ("Службени гласник" 
бр. 11/93) и със съгласието на Изпълнителния от
бор на Общинската скупщина в Босилеград, Ко
мисията за солидарни жилища към Общинската 
скупщина в Босилеград

зонп.
СЪМ СТС

о б
КОНКУРС

ЗА ДАВАНЕ НА СОЛИДА1Ч1И ЖИЛИЩА НА 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

Поканват са заинтересуваните юридически 
лица от община Босилеград да внесат молби за 
солидарни жилища в срок от 16 дни олед об
народването на конкурса във в-к “Братство1.

Йнкурсът се обявява за два двуотайни апар
тамента, един едностаен и една гарсониера в 
блок № 2 в квартал "Магурка“. Апартаментите оа 
в завършено строително сгъотояние.

Основните критерии за даването на солидар
ните жилища на предприятия, ведомотва, органи 
и организации оа: размерът на отделените сред
ства и планът за решаване на жилищните по-

че предприятието, ведомството, ор-

косто сезон сс клпсирпхмс и 
- Пи-

този10ШКИЯ
сезон?

- Ние сс стремим дп сс клоси- 
рпмс в по-висш рпнг, респективно 
в Нишкп футболна зонп. Освен то- 
яп възнамеряваме в най-скоро вре
ме да започнем изграждането нп 
футболно игрище в Желюша, в

мия и солидарни жилища 
N•004-433/97 (асилаград

Не 8 ноември 1997 година са навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непражалим 
оъпруг, баща, брат и дядо

СТЕФАН АПОСТОЛОВ 
от село Луковица

По този повод в събота, на 8 ноември т.г„ в 11 
часа ще дадем панихида на гробищата в о. 
Лукавица.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: „ _

руга Мария, оин Любомир и брат Петър оъо 
семеиотвата си

Баскетболната школп со мосощлпл от 50-ти-
и поти клас и 16нп ученика от трети, четвърти 

момчето от шести, седми и осми кллс, които сп 
били курсисти нп школптп и през последните две 
години. ,

Срод младите баскетболисти скоро ще бъдот 
подбрани около 20 децп, които сс открояват като 
нпй-толонтлиби II този вид спорт, В момента най- 
добро баскетболно умение показват Ненлд Ма- 

Драган Димитров, Александър Соколов, 
Дплибор Алексов и други. Г

Баскетболна школа

ръководи от Зоран Геров, нп ^Лимитровгрпд*
Ьия=я ПАя»
този отбор.

оъптов,
в. д.
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Като млад Торко Иликьов от 
Изотонци изучавал дърводелск
ия занаят при познатия по онова 
време във Висока дърводелец 
Ангел Димитров от Вълновия.

Изучил Торко занаята, запо
чнал да работи в Изатовци и ре
нта да се жени. Изпратил пока
ни на роднини, приятели... Раз
бира се, и на своя майстор- 
учител Ангел от Вълковия.

Получил Ангел поканата. 
Прочел и започнал да псува и да 
се ядосва: "Аз, значи, аз ще му 
бъда много! Аз, дето го напра
вих майстор, аз ще му бъда мно
го на сватбата!”

А в поканата пишело: "Почи
таеми майсторе, много ще ми 
бъде ако и Вие с Вашето семей
ство дойдете на моята сватба”.

Горкият Торко, от възбуда 
ли, що ли, изпуснал думата "при
ятно” и майсторът не дошъл.

А. т.

/о *,
Тих дпи срето бай Насила. Иде омърлушен, навалицата га 

бута паваи-натам, а он нищо нс осеча. Полшсли си: голему 
муку има щом иде тека, а прштелье за кво су, ако не су да 
чую мукуту и ако могу да помоту. Затова пойдо по пьсга, 
1и1ститу га и га дърпа за рукав:

- Кво праиш, бай Василе, одавшг смо се видели - 
издалеко.

- 0-о, Майко, ти ли си? - сепну се он. - /цзбре съм, добре...
- Стрина Велика кико йс? Ко су децата?
- Сполай на Кога, сви су добре! - рече он, а мене ми лъкну 
сърце, оти бсо помислил на най-лошото.
- Арш>! - река х. - Ама ко те гледам тека каъран, чини ми 

се гризе те ш:каква мука.
- Па да знайсш и гризе ме, ама не знам дали йс за
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7. распраянъс...
- Аидс-дс, кажи ми кво ти йс, па чс видиш ко че ти хъкне.
- Па нс знам откудс да почнем... - уздъну он.
- Почни от край, па карай до край!
- Епа щом йс тека, свс да почнем. По-лани, кига сс разболс 

Велика, отидомо у Белград. А там йсдън доктур, душа-човек, 
Арагиша му име, се заузе, дойде си Велика дома кико дрен 
здрава. Я сакао да му дадсм нещо, ама он ка рече, кико с нож 
отсече: „Йок!"

- Е, наоде се и тсквия доктурйс!
- Слушай по-натам. Преди йсдън месец тия доктур ми 

прана парс и белешку: „Василе, узми ми йедну питу пирот- 
ског качкаваля." На тслевизию ли йс видел, у вссник ли йс 
прочел, дека пиротскьият кашкавалъ бил млого убав.

Я ко будсьла, надигнем сс та у Пирот. Питам у йедну 
продавницу имаю ли „пиротски каискавалъ" и они ми дадоше. 
Упакуйсм я и испратим за Белград. Мину комай цел месец, а 
я нсмам абър стигал ли йс кашкавалят , узел ли га йс. Тамън 
се мислсо да му дърнсм ли йсдън тсливон, кига ти ючера ми 
дойде писъмцс. И знайсш ли кво пише: „Бая Василе, хвала ти 
на услугу, али нийс то оно право и$о сам тражио...". Са 
знайсш ко ми йс: и срам ме йс, и яд ме йс, човекът се ломил 
цел месец да не ме увреди, а я испадо тсквая будала да нс сс 
досетим дека тражи сснокошкъи или одоровскъи кашкавалъ. 
Айде, научи ме кво да праим?

Я удари у смей, а Васил ме гледа дрезгаво. Кига по събра дъ , 
реко му:
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Кой най-много 

обича кокошки?БАБА-ЮЛКИНО ХОРО I

Ставай, Сйасе, разсъмна се, 
голям сеир стана 
доле на мегдана.
Тумба-лумба, шъйан Шъйа, 
баба Юлка върти кърйа, 
баба Юлка стана булка.
Слейо и сакато към мегдана ходи 
да я види как хорото води. 
Шойското образцово го играе 

- няма Пречка,
тълйа се събрала като на мечка. 
Хич не хае Сйасе, Протегна се.
- Ако, нека лудува, нека риПа,
Сйасе довечера на легло ще я сйийа, 
на ухо ще й затананика 
и Пак ще бъдем два стръка иглика!

Снежана Илиева - Вида но
ви1!, преподавателка по българ
ски език, сега в пенсия, през 50- 
те години е била преподавателка 
в Долна Невля. В един от часо
вете трябвало да работи с децата 
по темата за дивите животни, по
точно за лисицата. Като опитен 
преподавател, Снежана най-на
пред направила въведение в уро
ка:

- Деца, кажете ми кои диви 
животни познавате?

Учениците започнали да из
реждат: заек, вълк, язовец, ме
чка... Нито един от тЯх не се се
тил да спомене лисицата.

Учителката се опитала да ги 
подсети и за целта ги попитала:

- Я ми кажете, деца, а кой най- 
много обича да яде кокошки?

Един ученик от последните 
чинове рипнал и отговорил:

- Учителите, другарко!!!
М. Андреевич

- Нищо по-лъсно: че узнеш сега йедну питу от 
сснокошкьият, чс испратиш и чс му напишеш нека проба и 
от нашият, може да му арскшс повече. Нали рече дека си 
сакал да му дадеш нещо: испрати му тия подарък, 
чс ми кажеш кво йс било.

па после

- Ад знайсш, Минчо, тека чс и напраим. Само йедно 
йс ясно: защо на нашият кашкавалъ казую да йс пиротскьи. 
Може ли тека?

нс ми
Радко СТОЯНЧОВ

- Може, бай Василе, може! Може кико що може за граничния 
прелаз да кажу: „Градина код Пирата' или за Погановскъи 

ир кажу: „Погановски манастир у Пиротской 
опщини". И Звонска баня, и Петърлашка пещера, и... Ама айде, 
прати ти на твойто га приятеля кашкавалъ 
кигаш манастАОЕН

И Грях и му напиши
нещо поручуйе, първо да сс распита, па после даР*суяа: ВДтиггров

поручуйе...
- Арбрс-добрс, ама пак ме чуди защо йс
- Е, комшийска работа !
Гледам, бай Васил цъвну. Рече: „Айде, сполай

запуши към чаршиюту с твърду крачку.
Всруйсм дека бай Васил че си

тека.

ти... и сс

опраи работуту и че будс 
доволън. Ама са мене ме гризе нещо отвътре: дали йс 
това с кашкавалят само КОМШИЙСКА РАБОТА? Нс 
си и нийс виновни? Ка чуйсмо това,

истина
слю ли

само мансмо с руку и 
толкова. Не можемо ли да залепимо на нашият кашкавалъ 
БРЦД" р!тикетУ: ••СтаРОплмшнсю>и кашкавалъ - ЦАРИ-

Колко чс ни коща...

ВрштВо и™Д м Народна ск''п1Дина на Република Сърбия /лектор-азиков редактор/, Манол Янев, Никола Цветков /техниче- 
л^тоаТ"1™ РаТСТВ° ’ НИШ' Каи 29 Аек0мври 8- ски Реактор/. ТЕЛЕФОНИ: директор (тел,факс) (018) 46-454, редакция 
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна ко- (018) 46-845. Комерциала (018)352-751. Вестникът излиза „ 
легия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев. Годишен абонамент за '97 г. е 52 дин. ТЕКУЩА СМЕТКА- 

и.вплнпГТ в ср югопп АПМО ВЕДАКЦИ": Алакса Ташков- Бобан Димитров, Васко 42500-603-1-9529, СПП Ниш. ПЕЧАТА: ГП "МИШИЧ", Ниш,
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич Црвених яворова 17. Телефон, Факс: (018)715-691

всеки петък.
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА


