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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

1662* 14 НОЕМВРИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА" ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ В КИТАЙ

” ЛЕК” ЗА
косово

--^рещата Милошевич - 
ГНано по време на Крит

ската конференция на 
балканските страни срещна 
силен отзвук в световните 
медии поради факта, че то
зи исторически разговор от
вори реални перспективи за 
решаването на един от най- 
невралгичните проблеми в 
Европа - Косово. Предпаз
вайки се от нереалния оп
тимизъм, както и от повръх- 
ностното наблюдаване на 
тази съвместна политиче
ска крачка, 
оценяват, че оповестеното 
установяване на югослав
ско-албанските дипломати
чески отношения на ниво 
посланици и решаване на 
спорните въпроси чрез до
говори отваря нова страни
ца на отношенията между 
двете страни.

По този повод няколко 
ключови точки привличат 
вниманието на политиче
ските коментатори. На пър
во място е фактът, че е най- 
нормално преди включва
нето си в Европа съседните 
балкански страни, включи
телно и СР Югославия и Ал
бания, да се помирят по
между си, да се договарят и 
да си сътрудничат в реша
ването на онези въпроси, за 
които им се предлага ме
ждународно посредничест
во със съмнителна добро
желателност. Докато в ми
налото косовският проблем 
беше натрапван като "про- 
вокаторска” бариера пред 
подобряването на между
държавните 
след Критската среща и 
изявленията на албанския 
премиер и югославския пре
зидент се получи ново ка
чество: този път Тирана не 
прояви патернализъм 
южната сръбска покрайни-

НОВ СТИМУЛ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ВРЪЗКИ
ноември югославският президент Слободан Милошевич пребивава на официално посещение в Китайската 

Р Д епуолика по покана на президента Джианг Цсмин. По време на това забележително държавническо посещение 
президентът Милошевич се придружава от значителна група югославски бизнесмени.

''Посещението на югослав- тието на взаимоотношенията 
между Китай и Югославия има 
принципното и последователно 
становище на официален Пекин 
по време на кризата на просто
рите на предишна Югосла- 
вия.Китайската страна подчер
тава, че тук високо се цени не
зависимата миролюбива поли
тика на СР Югославия и нейната

ския
голямо и важно събитие” - заяви 
на пресконференция в Пекин го
ворителят на китайското външ
но министерство Шен Гоуфанг. 
"Посещението на югославския 
президент Милошевич в Китай 
се възприема като принос за раз
ширяването на двустранното съ
трудничество във всички облас
ти”, заяви Гоуфанг, подчерта
вайки, че Китай и Югославия са 
държави, чийто народи са свър
зани с традиционно приятелст-

президент представлява

В навечерие на посещението 
си в Китайската НР, югослав
ският президент Слободан Ми
лошевич прие кореспшонденти- 
те на най-важните китайски мас
медии - Телеграфната агенция 
”Хсинхуа”, вестниците ” Жен
иш Жибао” и ” Гуангминг 

Жибао” и на Радиотелевизия 
Пекин.

аналитиците

во.
Посочвайки на преден план 

близките политически възгледи 
на Китай и Югославия, китай
ският представител напомни за 
многото все още неизползвани 
възможности и изрази надежда
та си, че посещението на юго
славския президент ще спомогне 
за укрепването на сътрудниче-

Джианг ЦеминСлободан Милошевич

В общото интервю пред ки
тайските журналисти президен
тът Милошевич отговори на по
вече въпроси, които се касаят за 
двустранните връзки и отноше
ния между СР Югославия и 

споразумения за разширяване на Китайска^ НР, и перспектави- 
икономическото сътрудничест-

ството между двете приятелски роси ще бъдат в центъра на вни- 
държави. манието”, подчерта Шен, спи-

"Двустранните отношения и райки се върху съдържанието на 
актуалните международни въп- посещението, и добави, че се 
___________________________ _ очаква подписване на повече

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРЕМИЕРА НА СЪРБИЯ 
МИРКО МАРЯНОВИЧ

те за развитие на сътрудниче
ството между двете приятелски 
страни.

во.
Разширяването на всестран

ните връзки и сътрудничеството 
между Китай и Югославия е от 
взаимна полза - каза говорител
ят на китайското външно минис
терство. Официален Китай оч
аква посещението на югослав- Милошевич Ще пребивава и в 
ския президент да бъде нов мо
мент в развитието на взаимните със СТремнТелното развитие на 
отношения. Китайско-югослав-

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПРИЧИНИ ЗА ПОКАЧВАНЕ 
НА ЦЕНИТЕ

роля в последователното прила
гане на Дейтънското мирно спо
разумение.

Освен в Пекин, президентът

Шанхай, където ше се запознае

най-многолюдння китайски град
• Правителството на Република Сърбия и занапред ще от- ските отношения се отличават с (16 милиона жители),
стоява политиката на икономическа и социална стабилност тъждествени възгледи относно в Китай президентът Мило-
• Стабилността на цените и курса на националната валута, повечето външно-политически шевнч се придружава от 30 из-

повишаването на жизнения въпроси и принципите за равн- весхни бизнесмени, които с ки-
основи остават да бъдат правно международно сътруд- тайските си колеги разговарят

• От ничсство и отношения между за КОнкретнн видове сътрудни-
държавите и народите в света.

Особено значение за развн-

динамичният стопански ръст и 
стандарт на населението на реални 
ключови цели на правителствената политика 
държавните резерви вече са пуснати на пазара 10 000 тона 
олио, 20 000 тона захар и 15 000 тона брашно

чество.

отношения,
"Отговорно заявявам, че не 

съществуват никакви икономи
чески причини за покачване на 
цените и особено на цените на 
най-важните храни телни стоки 
- изтъкна председателят на пра
вителството на Република Сър
бия Мирко Марянович на преск
онференция към края на мина
лата седмица.

В речта си пред многоброи- 
ните журналисти Марянович 
подчерта, че републиканското 
правителство и занапред ще 01- 
стоява политиката на икономи
ческа и социална стабилност и 
ще предприеме 
по силите му, за да премахне поя
вилите се пазарни нарушения и в 
най-кратък срок да стабилизира 
напълно пазара. Коментирайки 
увеличения курс на германската 
марка на черния валутен пазар, 
спекулациите в медиите и някои 
"експертни” предвиждания за 
нова хилеринфлация, премие
рът на Сърбия обясни, че в една 
* обстановка гражданите,

стабилните 
(Но стр. з)

СКРЪБНА ВЕСТ

ПОЧИНА ПОЕТЪТ СТОЙНЕ ЯНКОВтт штт
гареката народност и Югославия, година и издание на Братство 
Стойне Янков с роден на 20 април палетна колективната стихоебн- 
1940 г II село Църнощица, Бо- ркв съсСге(|)ан Николов Искри 

община. Основно и стремежи . Стойне Янков е ав-

към

на.
Становището на албан

ския премиер, че "всички 
несъгласия трябва да се ре
шават с помощта на дирек- 

и без наме-
ко„%т=^ло„^ 

тлее в Скопие, където прекарва по-специално храмът на поез- 
най-голямата част от живота си. пята на нашата народност, загуби 

Стойне Янков бе един от най- достоен служител 
плодовитите поети сред нашите състрадателно
сънаоояиици в Югославия, който нямаше време
създава* еднакво силни творби и „^ааПпиш, шрешжш, 

български и на сръбски език. ^ такашшщшТ1
Първото си стихотворение печа- беасмиш пощи зпмешшш дани чувства, неосъществени
та през 1962 година във в-к КЛ(,ШшТ1е стремежи, едно неповторимо чо-
"Братство”, откогато започва „ безброй ПъШи чмесШо шю: уми- цекуване.две деца, съпруга и без- 
редовното му сътрудничество с ^ ; смъртни стихове.!
нашите издания - сп. Мост и о,ед Стойне Янков остават 
детския вестник "Другарче . много неизпяти песии, нсизстра- 

Приживс Стойне Янков изда-

тни преговори 
сата на посредници”, непос
редствено комуницира с 
ричната оценка на пре 

Милошевич, че I 
Метохия е вътрешен 

СРЮ и Сърбия и 
в тези рамки може

из-
всичко, което ези-

Ко-дента 
сово и 
въпрос на 
че само 
да се решава”. Може би им
енно този подход на юго-

прекалено 
коетосърце, 

за себе си:
си йо

ни
албанския ли-славския и 

дер към един конкретен въ
прос е най-красноречивата
илюстрация на често споме
навания девиз"Балканите - 
на балканските страни .

такави 
свикнали вече със

В.Богоев



ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА КИРО ГЛИГОРОВ В 
СКОПИЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

БАН ОТХВЪРЛИ 

НАЦИОНАЛНАТА ДОКТРИНА
Македоно-югославските 

отношения са все по-добри
Този дни, на пресконференция и Скопие, президентът на Репуб

лика Македония Киро Глигоров говори за резултатите от двуд
невната конференция на държавните и правителствените ръко
водители от балканските страни на остров Кри т и особено изтъкна 
срещата си с югославския президентСлободан Мнлошевич. Според 
Глигоров, тази среща е преминала в твърде откровена атмосфера 
и под знака на три въпроса: по-нататъшно успешно развитие на 
икономическите и търговските отношения между двете страни, 
преговори за междудържавната граница и сукцесия на предишна 
Югославия.

"Във връзка с границата между Македония и СР Югославия 
постигнахме договор този въпрос да не се използва за създаване на 
проблеми в междудържавните отношения, а през следващи те ме
сеци да се възобнови работата на Комисията за границата, която да 
извърши дребни корекции, но не п да променя сегашната админис
тративна граница" - заяви Глигоров.

По въпроса за сукцесията на предишна Югославия Глигоров 
изтъкна, че предстои "ново билатсрално договаряне”, I» рамките на 
което ще бъдат обсъдени и други проблеми, кои то предизвикват 
недоразумения между двете държави.

Шефът на македонската държава обяви, че в близкото бъдеще 
президентът на СРЮ Слободан Мнлошевич ще пребивава на офи
циално посещение в Македония.

През януари тая г одина експертният съвет 
за доктрината заседава за пръв иътр. Тази сбир
ка е наметна и емоционална. На нея присъстват 
около 50 експерти, поканени с/г шефа на БАН. 
Представени са различни идси. Всеки казва 
какво мисли за формулировката на новия на
ционален идеал.

От февруари групата започва работа и се 
събира 23 пъти. Междувременно шефът на Об
щото събрание на БАН проф. Здравко Стой
ков нарежда колективът да не дава никаква 
информация на журналисти, докато доктрина
та не е готова.

Междувременно в-к "24 часа” научава, че 
работата но доктрината върви към своя край. 
Публикациите хвърлят в ужас ръководството 
на БАН. То изпраща до медиите гневна дек
ларация , че "някои недобросъвестни участ
ници в разработката са си позволили да инфор
мират търсещите сензация журналисти".

Същият ден вицепремиерът Веселин Мето
диев подкрепя доктрината. Според него разви
тите страни имат национални документи, които 
следват независимо от смяната на политически
те режими и обществените настроения. И Ме
тодиев смята, че е недопустимо националната 
политика да бъде плод на политическа интуи
ция или импровизация на отделни политици.

На 22 октомври Съветът на национална си
гурност към БАН изведнаж отхвърля проекта. 
Професор Стойнов отказва да обясни дали ра
ботата ще продължи.От отговора на тоя въп
рос деликатно бяга и шефът на БАН акад. Юх- 
новски. Академичното тяло навярно се стра
хува от "еретичните” и укривани през годините 
истини, исказани в доктрината. Може би ака
демиците бързат да се разграничат от нея за
ради публикацията "Да бъдем нащрек с Бъл
гария" в гръцкия вестник "Катимерини” на 16 
октомври. Вестникът упреква България в на
дигащ се национализъм.

Подготвената от академици национална 
доктрина на България била отхвърлена от 
Българската академия на науките, след като 
основните цели на българската нация, залег
нали в доктрината били публикувани в българ
ската преса, преди да бъде обсъдена от ръко
водството на академията.

Идеята за разработване на национална док
трина се ражда още през 1993 година. Група 
учени, организирани от проф. Григор Велев, 
проучват доктрини на друг и страни.

В края на ноември 1996 г. Велев е викнат в 
комисията за национална сигурност при БАН и 
му е възложено да участва в разработката на 
доктрината. За автори са определени 9 учени.

ОПАСНИТЕ ИСТИНИ
• Българската държава не с създадена 

през 681 година,а през 632 г.
• Септемврийското въстание е но поръч

ка на Коминтсрна.
• Атентатът нрз 1925 г. в черква ”Св. 

Неделя” е внушен от коминтерновски аген-

• Фашизмът в Бз»лгария никога не е бил 
на власт.

• Царуването на Фердинанд е25-годишеи 
възход и 6-годишни пойни, които водят до 2 
национални катастрофи.

• Борис трети е автор на стратегия за 
мирна ревизия на границите.

• Братоубийствата във ВМРО са причи
нени от Коминтерна и агентурите на Сърбия 
и Гърция

• 30% от българския бюджет между 1941 
и 1943 г. се заделя за инвестиции във Вардар
ска Македония

• Признаването на македонска нация от 
БКП след 1944 г. не може да се прости.

• Към Македония е прилаган двоен стан
дарт. Отрича се "македонското малцинство” 
в България , но се признава "македонската 
нация" в Югославия.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХЕЛЗИНКИ УОЧ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАД ПРИ ПРОСВЕТНИЯ МИНИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ ти.

Проблемите на 

студентите са налице
Представители на Хелзинкския комитет за защита правата и 

свободите на българите в СРЮ тези дни официално бяха приети от 
просветния министър на България Веско Методиев. В присъствие 
на ректора на Софийския университет професор Лалов предста
вителите от Димитровград спряха внимание на проблемите, зася
гащи студентите от Димитровградско и Босилсградско, които след
ват в България. Показани са документи за случилите се нежелани 
неща, както и предложение за разрешаване на същите. Ректорът 
на Софийския университет се съгласил с предложенията като съ- 
щевремено посочил някои решения, които и досега са били налице. 
Едно от тях, на което особено се набляга е посредством просвет
ното министерство на Сърбия да се отправи покана до гимназиите 
в Димитровград и Босилеград активно да се включат в процеса на 
следване на студенти от споменатите общини. (Такава покана и 
досега е съществувала, но без резултат). По този начин би се 
премахнали всички възможности за разни злоупотреби и политиче
ски машинации. А всичко това е в съгласие с подписаното споразу
мение между просветните министерства на Сърбия и България.

На срещата от името на Хелзинкския комитет присъстваха 
Зденка Тодорова и Предраг Димитров. Присъства и председателят 
на Културно-информативния център на българското малцинство в 
Югославия "ЦАРИБРОД” Небойша Иванов.

(От "24 часа")

100 000 ИЗСЕЛНИЦИ 
ОТНОВО С 

БЪЛГАРСКО 
ГРАЖДАНСТВО

ИСКАТ ПРОМЕНИ В 
КОНСТИТУЦИЯТА 

ЗАРАДИ ЕС
"Налагат се промени в конституцията на Бъл

гария преди влизането ни в Европейския съюз”, 
заяви вчера проф. Евгени Танчев от СУ. Алинея 4 
от чл. 5 на основния ни закон не гарантирала дей
ствието на европейските закони в България. Това 
установил екип от прависти и техни западни колеги, 
сред които проф. Теодор Тзонос от Гърция и проф. 
Франсис Делпере от белгийския конституционен 
съд. Алинеята служела само за ратифициране на 
международни договори от България. Член 22, кой
то забранява на чужденци да притежават 
България, противоречал на основния принцип на 
ЕС за свободно движение на стоки, услуги и капи
тали. Промените в основния ни закон щели да 
мат около 2 години, смятат още юристите.

Над 100 заповеди, с които е отнето българ
ско гражданство на около 100 000 изселници, 
напуснали България в края на 40-те години, е 
отменил правосъдният министър Васил Гоцев. 
Близо 43 000 от тях са български евреи, заселили 
се през този период в Израел. На тези хора не
законно е отнето българското гражданство, зая
вил на пресконференция министър Гоцев. Те са 
лишени от права заради изселването си в чуж
бина в периода от 1948 до 1950-та година. По 
тяхно искане правосъдното министерство ще им 
издава удостоверения, че са български граж
дани. Това са потенциални инвеститори, 
министър Гоцев.

земя в

заяви отне-

КОЛКО СЕ ПОЗНАВАМЕ
Преди няколко дни в София се проведе засе

дание на Председателството на Балканския музи
кален форум - организация, създадена това лято в 
гръцкия град Патрас с цел да се установи по-добро 
сътрудничество между балканските държави в 
областта на музиката.

Една от по-важните 
ветено най-голямо внимание 
среща, бе недостатъчното 
музикалните ценности и постижения на балкан
ските страни. Множеството проекти, изнесени на 
тази среща, целят именно едно по-добро взаимно 
опознаване, след което трябва с общи усилия да 
се представи на Европа и света всичко най-ценно 
в музиката на балканските страни и народи - било 

изпълнителско майсторство или като звук. 
Отделните опити не могат да имат такава сила, 
поради което Балканският музикален форум 
важната задача да посредничи при това предста
вяне.

Възстановен железопътният 
транспорт между СРЮ и 

Хърватско

композитор Георги Минчев. Този някогашен уче
на професор Големинов и Родион Шчедрин е 

лауреат на най-големите национални и междуна
родни награди в областта на музикалното изкуст
во. Неговите творби, като ораторията "Старо
българска хроника”, след това "Три поеми" за 
мецосопран и оркестър, "Концертна музика за 
оркестър и много други говорят за един автор, 
спечелил отдавна видно място на международните 
концертни подиуми. За жалост, този композитор 
не е достатъчно известен на югославските почи
татели на музиката.

Неговият балет "Фаренхайт 451" 
шедьовър. Тази вечна тема за страха и онези, кои
то го предизвикват, основана върху новелата 
Рей Бредбъри, звучеше внушително, разказана на 
езика на автор с огромни възможности и беше 
красноречиво доказателство за необходимостта 
час по-скоро да се преодолеят границите, конто 
разделят културите на балканските страни. Музи
калният форум е още един фактор, който би тряб
вало да спомогне за това.

ник

теми, на които бе пос-
След шестгодишно прекъсване на транспорта между двете 

страни на 11 т.м. един влак мина границата между Югославия и 
Хърватско. Това събитие единодушно е преценено като нов тласък 
за нормализацията на взаимоотношенията и подобряването на 
сътрудничеството, преди всичко в транспорта, чиято основна функ
ция е да свръзва хората. Матриса с два вагона пристигна на гарата 
в Шид точно в 11 часа и 18 минути. Това бе сигнал към Товарник 
и към Ердут да тръгнат влакове от Югославия.

Хърватската делегация, придужавана от голяма група журнал- 
исти, на гарата в град Шид била посрещната от представители на 
югославската железница.

Пряката железопътна връзка между СР Югославия и Хърват
ско представлява практическо приложение и афирмация на важния 
за Европа коридор номер 10 от Салзсбург през Любляна, Загреб, 
Белград Ниш и Скопие към Солун с отклоненията: Будапеща-Бел- 
град и Ниш-София.

на тази тридневна 
взаимно познаване на

е истински

накато

има

Събитие, което обогати престоя на участни- 
Форума в София, беше премиерата на 

балета "Фаренхайт 45Г от известния български
ците във
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ИСКАМЕ ЛИ КРАЛ?
С опровержението си чест- ,, ,, ,

щата му е Иван Джурич о Пти» 'ужбина, предимно в като-
нмала политически' характер К°ЛеЖИ’ °б*'1ава" « в
принц Алсксандар Караджоп’ ’ пР°тивоставена по кон-
джевич направи поне две греш- “°"ска на тази. чийто
кп. Ако вече се знае. че Джуппч апнокоманДваЩ би трябвало 
беше ангажиран политически Д Хане’ поемайки престола, 
през последните избори като П сещенията му в Югосла-гтаггжигг: к-рех
какво принц Алсксандар си пра- тенето Касе до КРЪС_
ви извод, че с поместването «п това не го знаеха и мно-
информацията за тази среща » а°1 ОНе31'’ К°1,то го 
"сръбските медни плашат сръб ФаКГЪТ'Че много х°Ра &•-
скня народ?” Това красноречиво " П“ Г° посРс11'нат. мо-
подсказва колко прпнцъачюзна нз^хю« Срапни с любопитството 
ва своя "страхлив’ народ щТ ’ "злезл,‘да посРе>Днат

В прекадено голямото си же- "а&ГГ™ ^

Х™КихпЧгпЛажабраВЯ-ЧеВ “-лкопътнв^л^аябиш
биха ж1лаш ва ЧЧ ПНИ’ КО"ТО Шата съ"РУга на принц Алексан- биха желали да чуят отговори на дар, принцеса Мария Де Глорня
няколко съществени въпроса, като майка на синовете му бъ-' 
какшгго са например: дещнте престолонаследници, би

Първо, защо принцът нс ка- трябвало да бъде кралица, което 
же явно н ясно чип крал желае да не се полага на сегашната му 
стане, на Югославия в границите съпруга Катарина 
на бившето кралство, чийто вла
детел бе неговия баща;на сегаш- ИМА И ДРУГИ
на Югославия (сиреч на Сърбия ПРЕТЕНДЕНТИ
и Черна гора) или може би само 
на Сърбия. (Още повече, че пре
тенциите си прояви и Никола нма и много други претенденти 
Петрович, внукът на Черногор- ?а пРест°ла, понеже правилото 
ския крал Никола). 'останало от бащата на първо-

Второ, как принцът мисли да родения му син вече е нарушено 
- когато Александар застана на 
престола вместо но стария си 
брат Джордже. Тук е принц Ни
кола Петрович,претендиращ за 
черногорския престол, а се явя
ват и потомци на Неманичите, 
Обреновичите... От Боривое Бо- 
рович, консул
принц Алексей Долгоруков уз
наваме, че той, Долгоруков, бил 
автентичен потомък на Немани
чите! От други източници се уз
нава. че известния Хаджи Мар- 
циан - Лаварел Обренович - бил 
потомък на династията Обрено
вич.

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПРИЧИНИ ЗА ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

* стабилния купе нп „ 1,латитс осъществихме благода- листите и спекулантите, особено
сигурните запл”тии пенсии са се ^ Н‘3 Ре“имостта «“ «а Ф«- на тези от търговската и финан-
уплашили да не би т . »‘шс1|Раме общественото потре- совата сфера, които използват
контролт т нш пчп^гш УСНЯТ бле”ие само от реални източни- всяка възможност, за да осъще- 
митпттитш ‘ ‘ У 1|Я курс и ци. Така постъпихме и сега, кога- ствят лесна и незаслужена печал-

то направихме корекции в цени- ба. ”Тази година осъществихме 
те на нафтата и нафтените дери- изключителни резултати в сел- 
вати - с това мероприятие оси- ското стопанство. Този факт, 

жш&т гУРяваме стабилно и редовно из- както и стимулативните средст- 
плащане на пенсиите. При това ва, които осигури правителство- 

Щ съобщихме на всички, че тази то на Сърбия, недвусмислено оп- 
Т корекция ще повиши общото ни- ровергават предвижданията за 
1 во на цените само с 2,8 процента евентуални нарушения в снабдя- 

и че в настоящия момент това ването и цените на хляба,олиото, 
мероприятие е най-приемливо от захарта, млякото и 
икономически и социален ас- продукти. Правителството

Сърбия разполага и със средст- 
Мирко Марянович категори- ва, и с мерки, с помощта 

чно заяви, че правителството на може да запази стабилността на 
Сърбия няма да направи никакви цените през следващия период” - 
отстъпки под натиска на монопо- каза републиканският премиер.

цени,

&

ШИ
V-

млечните
на

искт.
*Щу на които

ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ МЕРКИ
На пресконференцията Марянович изброи и най-новите 

мерки, които е взело правителството па Република Сърбия:
- От републиканските стокови резерви веднага да бъдат 

изнесени на пазара необходимите количества олио, захар и 
брашно на досегашните цени и да се внесе определено ко
личество мляко на прах;

- Енергично и без изключения да се приложат антимо- 
нополните мерки срещу всички спекуланти, които се опитват 
да нарушат заредеността на пазара;

- Мерките на правителството на Сърбия да бъдат подкре
пени от съюзното правителство и Народната банка на 
Югославия.

Мирко Марянович

цените. Той напомни, че през из
теклите четири години стабил
ният динар и доброто снабдяване 
- особено със стоки от първа не
обходимост, са имали приоритет
но място в правителствената по
литика и добави:

- Тази стабилност и значител
ния ръст на производството и за-

Освен принц Александар

стане крал на всички граждани и 
всички политически партии, 
щом като се свръзва само с от
делни политически личности и 
партии - нещо, което съвремен
ните владетели в света, които 
спазват кодексите, и на сън не 
биха направили.

Трето, въз основа на кои зак
они той създава държавни ин
ституции, каквито са Кралският 
съвет и други подобни, чийто 
членове назначава сам (и осво
бождава в зависимост от парич
ните вноски на членовете). По
следната Конституция на Крал
ство Югославия от 1931 година

В МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА "ЦИЛЕ-УКРАС" СА КАТЕГОРИЧНИ:

БЕНЗИНЪТ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ НА ЦЕНАТА
Покачването на цената на горивото най-ве- и Нови Сад, където са получили и награди.

Що се отнася до производствения план за октом-роятно няма да окаже влияние върху цените на 
продукцията на ”Циле”, изтъква Данче Ангелов, ври, той е реализиран 80 на сто. За ноември е 
директор на цеха в Димитровград. Наистина, но- обезпечено достатъчно количество талашит, както 
вишената цена на бензина ще увеличи разходите и всички останали необходими производствени ма- 
по производството, но би било нецелесъобразно териали. Почти 30% от готовата продукция се про- 
те да се вдигнат, защото това ще затрудни про- дава във фирмените магазини и в много мебелни 
дажбата. В краен случай може да се наложи син- салони в Сърбия. След четиримесечно 
жаване на отстъпката при покупка на мебели в представяне на пазара, през октомври се наблюдава 
кеш, която в момента е 30%. При покупка на "затишие” в продажбата, за което в ”Циле”считат, 
изплащане на два или три пъти цената си остава че е само временно. Към Нова година се 
същата. Но това са евентуални възможности, ко- продажбата да "потръгне” отново.

Нивото на заплатите е все още един от се
риозните проблеми за предприятието. Последна- 

възлиза на около 400

и адвокат на

отлично

очаква
Бившите крале (или наслед- 

нс предвижда такива инстнту- “"рският^”цар”СшсоГнаА^

събрание на Скупщината на тедяхавъзприеманикатоатрак- 
Югославия на 29-ноември 194з ция Десетина дни 1|рсдн „ослед- 
година. Да се отрича тази промя- т(тс избори в България идва 
на. понеже била направена в ре- „ с„меон за да даде 1|одк-
зултат на революцията, ои мо- па на монархистите, 
глода значи и отричане на Френ- с1]ечелиха минималния, но дос- 
ската революция и свалянето на татъмен процент от електората. 
Луи не знам си кой, или да се за да станат парламентарна пар- 
прави ревизия на ст атута на ХаО- тия (около 6%). Наследникът на 
сбургската монархия и нейните албанския престол Лека се вт.з- 
царе, или пък в Италия да се вър- )Юлзва от мстежа в страната, но 
не потомъкът на Виктор Ема- на бърза рЪКа сс върна назад, 
нуел. Това би могло да важи и за зи,1цо, междувременно бе зая- 
Русия, Румъния, Албания, Бъл- [)ИЛ> 1(д |ДС присъедини Косово 
гария, както и за Гърция, където към’ длбания, както бе заявил и 
монархията бе свалена без ре- руМЗ>нския крал Михаи, че 
волнщия. върне Бесарабия в рамките

Не са малко въпросите, на р Ъ1|ИЯ Нашият принц пък по- 
обикновеният н(, за С(;га ,|ССТИТИ на Кучан 

гражданин очаква от гюлитичес- (Словения) и на Туджман (Хър- 
ките партии и особено от гех- аатско) "победата на дсмокра- 
ните водачи, които с години вече дията- Не е познато да ли е из-
довежда г крал. Разбираемо е ге- „ращал подобни честитки и на 
хното желание с повикването на ^иро Глигоров или може би на 
краля да си спечелят някой и дру- длиа Изстбегонич.
ги политически дивидент (или Приближените до канцела-

изборите), което се оказа ията „а НКВ Александар в 
недостатъчно продуктивно. Не е Ло(|ДОН> където персоналът сс 
ясно обаче с какви законни начи- сменява "през нощта твърдят,
ни желае да направи монархия 1[е с„ма пари били изразходвани 
03 република: чрез избори и гла- д „одкрепа на принц Алексаи- 
суванс, референдум или прев- дар Изтече и информация, чс 
рат? Още повече като се знае, че гръцКИТе корабовладелци, сред 
нс са малко лидерите на поли- които и бащата на съпруга:™ му 
тически партии, които по-скоро Катарина, „ече загу«- п, ; 
биха желали да видят себе си на нието си и си позавързали кеси 
престола, от кол кого да доведа

ито ръководството на фирмата трябва да обсъди 
и реши в най-скоро време.

От 10 до 16 ноември ”Циле” ще се представи та септемврийска заплата 
на панаира за мебели в Белград - разбира се, зае- динара. Работниците са получили и регрес за ця- 
днос”Украс” от Бела паланка, тъй като съставят лата година, а се дава и определена разлика от 
една фирма. Цехът от Димитровград ще покаже топлата закуска, тъй като столът работи. Ясно е, 
двуделни и четириделни скринове, витрини и ком- че все още не може да се говори за някакви високи 
плет кухни, а има възможност да се представи и с доходи на работниците, но в сравнение с времето, 
модел на легло, което в момента много се търси когато всеки от работещите получаваше само га- 

пазара. След сливането на двете мебелни фир- рантиранитс 160 динара, това все пак е някакъв 
от Димитровград и Бела паланка, това е вто- напредък, 

рого им участие на белградски панаир, макар чс 
представяли и на панаирите в Лссковац, Ниш

които
на
ми А.Т.

са се

ДИМИТРОВГРАД

Решения на Изпълнителния отбор на ОС
. Изпълнителният от-• И ПАНЧО СТОЯНОВ, от Белград, Небойша Брадич, скупщина

сияти, КОЯ1С) ще разпредели ‘ ‘ кпитнк от Ниш, е па бз.дс отпуснати допълнител-
Ишш Евстатиев, директор ип те- но още едни стипендия за жур-

■» ДУМ» »» квартири, които и мо- Вф тите следват английски език, ед-
мсита се строят като надстройка ри ,,1|оио СгефаТМетоди- ин френски, двама са във факул- 

солидарната сграда - У д драматург от Велико Търно- тст по машинно-строителство и
Партизанска. Комисията е са,щ У1 гурендся- двама - по журналистика,

съставена съвместно със синди- • ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ГРАД-
ката и трябва да разпредели ква- тел от Соф«. ДРа~а7Пи. СКА ГАЛЕРИЯ Е ОТКУПЕНО 
ртирите на фирмите-, а тс после аа ,(' 'Л д”ксш Зорица от "Търгокооп” и "Пскара" за 
на свои работници. На разполо- ро , Слободан .^ \ бд0 000Р„„ара. Става дума само
жспис са пет квартири, а тези, Мплева.НиколаСтоянов, Зоран пр113дмни'те помещен.,я (233 
които ги получа т, ще трябаада Р • длцксандар Марннков, м"), докато мазето си остава соб-
сложат нодГта настилка и са- “„^““Гал^видър ^на^коп"

"ИГЖ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Здатаиов ГигоВ; Славча [ЮВС^Я МАНАСТИР ОС-
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТНА Димитров, Спав ю Ан ^^ ТАВД в дИМИТРОВГРАД, 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА с Ииа°л°ва:Сотиров Васил Каме- понеже Изпълнителният отбор 
сформиран отбор за ознамену- Слобо ан Соз 1тр , д пр„ ОС реши, чс трябва да се
пане на 110-годишпииата па те- »оа'Димитров- откупи от Момчил» Андреевич, 
атър "Христо Ботев в Димит- Димитров, м V който го е направил. За това сво-
ровград. Членове на отбора са: гра;г СТУДЕНТИ ОТ еобразно творческо дело, напра-
Борислав Григорович драма- ..р.^ВровгРАД СА СТИ- вено в мащаб 1:40, авторът ще 
ЖодаГстоГовищ Писател' ПЕНДИАНТИ на Общинската получи 18 700 динара. Д.т.

ще
на

които отговор

налистнка. Пет от стипенднан-но

па

глас на

ите. вижда нещата един 
живял 
, ”под

Ето така
обикновен гражданин,
”п„дкраля'>1941=ел ^

на страната, ко-

мужденец.
ЗАЩО ЧУЖДЕНЕЦ?
Пойни Александар е възпи- Тито до 

таванРв съвсем различна среда разпокъсването 
диаметрално иротивополож | ето прод > милорад Ко*ич 
на срЛхбските традиции. Учил _____ о14 НОЕМВРИ 1997 г.

ШШЙ!)



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАДОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ „ОТБОР НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАД АНАЛИЗ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ И 

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИПодготовката за 

президентските избори 

протича нормално
леми, преди всичко в голямия брой бечрабочни, 
малките заплати и ниския жизнен стандарт,

в разискванията, в които участваха Владимир 
Стоичков, Драган Иванов, д-р Крум Наксв, Сотир 
Сотиров, Васил Такси, Райко Карамфилов, Рашко 
Кирилов и други беше, подчертано, че въпреки 
добрите изборни резултати, една по-сериозна ор- 
ганизанионна дейност и взаимодейстие между 

субекти би могла да осигури по-добри и 
убедителни резултати на изборите.

Грешки и пропуски в работата и поведение-п,, 
членове на Общинския 

са имали

На 10 ноември Общинският отбор на СПС в 
Босилеград направи анализ па проведените пар- 
лпмсЕггарни и президентски избори. В работата 
заседаниезч» на ОО на СПС участвува и I райко 
Нвйдапович, секретар па Изпълнителния оз'бор 

Окръжния отбор на СПС за Пчински окръг. 
Информация-анализ па изборните резултати 

изнесе председателят на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград Вспс Велинов. Коментирайки 
изборните резултати, той изтъкна, че "трябва да 
бъдем доволни от тях”. Отзивът на избирателите 

първия, и въп втория тур е голям -над 75 на сто, 
с което нишата община е между първите не само 
в избирателнатв колегия 26, но и в републиката. 
"Можем да бъдем доволни и от предпочитанието 

избирателите към лявата опция СПС-ЮЛ и НД
- Слободии Милошевич, за която гласуваха над 70 

общия брой избиратели. Останалите
политически сили и техните президентски канди
дати са имали значително по-малък успех: СРС - 
14, 64 на сто, СПО само 7 на сто, а останалите 
съвсем незначителен брой гласове. Удовлетвор
ява и фактът, че проведените два изборни тура са 
преминали в спокойна атмосфера и последова
телно спазване на изборната законна процедура 
във всичките 43 избирателни пункта в общината”
- подчерта Велинов.

Според думите на председателя на ОО на СПС, 
независимо от окуражващите изборни резултати 
и от факта, че болшинството от електората е гла
сувало доверие па лявата опция, същевременно 
трябва да бъдем и обезпокоени, защото в срав
нение с изборите през 1993 година нараства броят 
на гласоподавателите, определящи се за опози
ционните сили, но-специално за екстремната 
сръбска националистическа партия - СРС. Отго
ворът на този въпрос, според мнението на Вели
нов, е в редицата нерешени икономически проб

на

"За новите президентски избори в Сърбия левите политически 
сили са предложили нов кандидат-президент, а това е Милан Милу- 
тиновнч, съюзен министър на външните работи. С това предло
жение ние показахме, че сред нас има много способни хора, които 
могат да се кандидатират за отговорната функция президент на 
Република Сърбия" - заяви пред нашия вестник м-р Драган Колев, 
председател на Общинския отбор на СПС в Димитровград и член 
на Главния отбор на тази партия.

Подготовката на димитровградските социалисти за предстоя
щите президентски избори, според м-р Колев, протича по плана. В 
момента активистите на СПС в Димитровград събират подписи от 
жителите на нашата община, които подкрепят кандида турата па 
Милан Мнлутиновнч. Провеждат се и събрания на първичните 
организации на СПС в общината.

на

всички

допуснати и от страна на 
отбор и ръководството на ЮЛ, също така 
отрицателни последици. Гова се отнася преди 
всичко за полемиката между председателя на ОО на 
СПС Вене Велинов и Васко Божилов във вестник 
"Братство”. Затова според мнението на Такев, се 
налага всестранно да бъдат обсъдени всички допус
нати досега пропуски и недостатъци и да бъдат 
извършени организационно-кадрови промени.

Участвайки в работата на Общинския отбор 
СПС в Босилеград,Тоайко НаЙданович между 

другото подчерта, че ’ в предстоящата изборна 
кампания за президент на републиката трябва 

повече да работим сред избирателите и да 
убедим гражданите да не се подават на демаго
гията и празните обещания на опозиционните по
литически сили. Въпреки всички затруднения, ко
ито са съществували и ще съществуват, трябва да 
гласуваме доверие на кандидата на лявата опция 
Милан Милутинович, който е за мир, стабилност 
и просперитет. Само ляво ориентираните 
тически сили могат да избавят страната ни от 

икономическо-политическа ситуация".

и в

111

на сто от
Б. д.

ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 
В БОСИЛЕГРАД СЕ ГОТВЯТ ЗА НОВИТЕ ПРЕЗИДЕНТ
СКИ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

Започна предизборната 
кампания

на

много

Общинските о гборн на поли
тическите партии, действащи в 
Босилеградска община, се гот
вят за президентските избори в 
Сърбия, които ще се проведат на 
7 декември т.г. Общинските от
бори на левия блок (Социалис
тическата партия на Сърбия н 
Югославската левица). Сръб
ската радикална партия н Сръб
ското движение за обновление 
настояват да осигурят победа на 
"своя" кандидат - Милан Милу
тинович, Воислав Шешел и Вук 
Драшковнч, а ОО на Демокра
тичната партия ще бойкотира и 
тези избори. ОО на ДСБЮ няма 
официално становище за това на 
кого и дали въобще ще окаже 
подкрепа някому по време на из
борите.

Предизборната кампания на 
някои общински отбори ще се 
реализира предимно чрез орга
низиране на трибуни и събрания 
на гражданите, други пък са ре
ши ли да представят програмни

те си цели и опредлония посред
ством масмедиите. На неотдав
нашното учредително събрание 
на ОО на СПО беше подчерта
но, че тази партия ще организ
ира трибуна в Босилеград и ще 
поиска да изнесе програмата си 
чрез локалните средства за ма
сова информация. Иван Алек- 
сов, председател на ОО на СРС, 
подчертава, че ще настояват да 
водят главната предизборна 
кампания посредством инфор
мативните средства. "Поисках
ме ог локалното Радио Босиле
град да ни даде тази възможност, 
но досега не са ни осведомили за 
съдбата на нашия иск”, каза той. 
Според Милчо Лазаров, секре
тар на ИО на ОО на СПС, левият 
блок в общината ще победи още 
в първия тур. "Ще подсилим кам
панията, без оглед, че винаги сме 
с народа, с който решаваме всич
ки трудности, подчерта Лазаров.

В. Б.

поли-

тежката
Общинският отбор на СПС в Босилеград взе 

решение, според което Изпълнителният отбор 
трябва да изготви конкретна програма за действие 
по време на предстоящата изборна кампания.

ВЕЛИНОВ НЕ УСПЯ ДА ОПРОВЕРГАЕ 
СЪЩНОСТТА НА ФАКТИТЕ

получава пари за "интелектуалната си работа в 
ОО". Ако има кой да му дава, нека му даде 
двойно, тройно повече. Велинов обаче не е прав. 
когато твърди, че всички председатели на об
щинските отбори на СПС получават парични 
добавки. Председателят на ОО на СПС в Ди
митровград например не ги получава.

В отговора си Велинов се опитва със сталин- 
истки и удбашки методи да измисли враг, а сетне 
да го лови и да печели политически точки. За
това подло казва, че като журналист съм вдиг
нал публичен шум срещу него, за да внеса раз
кол в редовете на партийното ръководство, 
включително и сред членовете на СПС в об
щината, което да бъде пагубно в изборите!? 
Срамота! И като човек, и като журналист, аз 
нямам никакъв интерес да разбивам единството 
на която и да е партия. Впрочем, Велинов не е 
олицетворение на партията си, той не е СПС. Не 
споря за изборните резултати. Те обаче не са 
постижение на Велинов, който на топличко "хо
норуваше и броеше партийните си парички”, а 
на други хора от левия блок.

За да внуши на читателите на "Братство", че 
е журналист от "най-висш ранг”, Велинов 
вишено самочувствие ги осведоми, че не само е 
журналист на ТВ-журнала, но че с години е ко
респондент на ТАНЮГ и на други масмедии от 
значение за информационната система на Сър
бия. Язък! Вместо да се срамува, че взима хляба 
на няколко безработни, той се възхвалява.

са негов про
блем н затова не бива да се разплаща с мен, а - 
със себе си.

си "Некомпетентност и исте-И в отговора
ричен шум”, който беше публикуван в "Брат
ство" от 24 октомври, председателят на ОО на 
СПС в Босилеград Вене Велинов се опита да 
измисли нови "доказателства”, а когато изчерпа 
тази възможност, отправи редица обиди.

Велинов безуспешно настоява да укрие ис
тината, която аз съобщих на читателите на вест
ника в две информации за събития, свързани с 
него. В информацията "Добавки за председа
теля на СПС” написах, че по искане на Велинов 
Изпълнителният отбор на ОО на СПС е взел 
решение да му заплаща по 800 динара на месец 
и че добавките са му заплатени от встъпването 
на поста - 14 април т.г. Единствената неточност 
в информацията ми е размерът на добавката - 
тя е 700 динара. Тъй като въпросът нормативно 
не могъл да се уреди така, понеже не е взето 
решение Велинов да получи добавките от деня, 
когато е встъпил на поста, и понеже заплатата 
му в Радио Ниш била по-висока от 1200 динара 
(на заседанието на ИО самият Велинов е твър- 
Дил, че заплатата му е 1200 динара, значи 
казал истината!?), приложен е друг терк - сетне 
е скроено ново решение, за което той в отговора 
си твърди, че е "оригинално решение на ИО .

Не измислих и

ДИМИТРОВГРАД

Сформиран Общински отбор на 
Гражданския съюз

Гражданският съюз на Сър
бия и досега е имал привърже
ници сред хората в Димитров
град, а от 11 ноември тази партия 
официално има и свой Общин
ски отбор, бе изтъкнато на прес
конференция в Димитровград. 
Тази първа официална среща с 
журналистите беше повод за 
представянето както на парти
ята, така и на доктор Симеон Ба
сов като председател на Общин
ския отбор.

На пресконференцията при
състваха председателят и под
председателят на Общинския 
отбор на ГСС от Пирот Божидар 
Джукич и Александар Йокич. 
Говорейки за програмата на 
ГСС, Джукич между другото ка
за, че в момента в Сърбия се во
ди борба за запазването на пар
тийната държава, а Граждански
ят съюз е партия, която се бори 
за гражданска Сърбия, чийто 
граждани ще бъдат носители на 
нейния държавен суверенитет - 
така, както е във всички модел
ни демократични общества 
Той с удоволствие изтъкна фак
та, че в началото на конферен
цията доктор Васов говори на 
български.

Джукич каза, че на 19 или 20 
ноември г-жа Веснл Пешич, ли

дер на партията, ще посети Ди
митровград. А що се отнася до 
изборите, партията няма да 
участва, но на всеки гражданин и 
член на ГСС дава правото сам да 
реши дали ще излезе или не на 
предстоящите избори.

не е
с по-

информацията "Критикуван 
е председателят Велинов". На заседание на ОО 
на СПС действително му беше отправена остра 
критика, като при това беше поискано и да му 
се гласува недоверие, понеже е проявил сво
еволие в избирателната дейност. Аз никога не 
казах, че Велинов трябва да бъде освободен от 
поста, понеже това е в компетенцията на други 
хора. Също така не казах, че той не трябва да

А. Т.

В БОСИЛЕГРАД НЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ НАСРОЧЕНАТА 
ТРИБУНА НА ДС

Не дойдоха 

активисти от 

Белград

Постъпките на Вене Велинов

Васко Божилов

РЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА
наша, уоколкошо се нападаш без фикши и недо- 
Орожелишелно в Пресити или електронните 
мерни.ПОЛЕМИКИ - ДА, 

НО КАВГИ - НЕ Прекалено дълго ни сшриншииие ни вееш- 
спорят нашият журналист Васко Божи

лов и председателят ни ОО ни СПС в Босиле
град Вене Велинов. Единствената неточност 
в информациите ни нашия журналист бе раз
мерът на добавъчните за функцията, която 

пзиълнява в общинската организация 
на СПС. Но същността, като явление, 
шава неоировергана от никого.
_ Имайки предвид това, както и факта, че 
полемиката, за която говорим, Постепенно 
ирерасииш в кавга, в която все По-често се из
ползваш инеПрилични квалификации и обиди. 
Редакцията реши занапред да не Позволява 
страниците на вестника да се злоупотребя
ваш за лични разпри и свади.

ника
Насрочената на 11 т. м. в Бо

силеград трибуна на Демократич
ната партия не се състоя, понеже 
не пристигнаха представители на 
ръководството на тази партия от 
Белград.

Двадесетина души - членове на 
Демократичната партия, Сръб
ското движение за обновление и на 
Демократическия съюз на бълга
рите в Югославия, след двучасово 
изчакване си отидоха без отговор 
защо "почтените” не дойдоха.

Страниците на в-к пБраШсШвоп са отк
рити за всякаК1)в вид Полемики, защото ред 
шорскаша колегия изхожда от Простата 
причина, че истинските ”здрави” Полемики 
служат за доизясняване на становища и въз
гледи относно определени жизненоважни въп
роси, които ще Помогнат на обикновения 
човек да се ориентира в сложния Период на 
прехода, който изживяваме и като държава, и 
като народ (малцинство), и като граждани.

Законношоираво на отговор в медиите да
ва възможност на засегнатите да кажат исши-

ак-

си ос-

В. Б.
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гЖГ “'ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА

Велкович: ”
ЧАСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИБЕР РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ

НАСКОРО СОКОВЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСРС не държи 

сметка за националния видеок^етоНт1ш^„Р.:;бЛ™ СерВИЗ 33 попРавка »а хладилни уреди, радиоапарати, телевизори и
в^областгга наепромишлаТа ни^съи*ест^^^^ъамо^'авгиГаа,чщ:,п1иятеб|кн1ес да си^робива пътнццГи 
в ооластта на промишленото производство”, казва Иван Костадинов, собственик на предприятиетопроизход на активистите” В мастното предприятие
ИБЕР в Босилеград след 
тина дни ще започне производ
ството на газирани и натурални 
плодови сокове, заяви пред на
шия в-к собственикът Иван Ко
стадинов - Берко. В начало ще се 
произвеждат по 1200 литра 
ден, а след това продукцията ще 
се увеличава според изисквани
ята на пазара.

За обзавеждането 
необходимите машини и 
ження собственикът е 
около 60 хиляди динара. Тази су
ма е можело да бъде и по-висока, 

31-годишният Костадинов, 
който е електротехник по про
фесия, не беше конструирал и 
изработил сам някои съоръже
ния.

бизнес в областта на обслужва
щите дейности, какъвто е сега 
случаят в Босилеградска общи
на. Освен частното предприятие 
за производство на чорапи 
"Анита", почти всички други 
частни работилници и предпри
ятия се занимават с обслужващи 
дейности.

"Не само че в тази област ня
ма да има място за всички, които 
искат да развиват бизнес, но съм 
убеден, че шансът на едрия биз
нес е в материалното производ
ство. Тъй като живеем в иконо-

Общинският отбор на Сръб- 
радикална партия в Дими

тровград в края на миналата сед
мица проведе пресконференция, 
на която говори Воин Велкович, 
председател на Окръжния 
бор на радикалите за Пиротски 
окръг. На пресконференцията 
присъстваха председателят и 
секретарят на Общинския отбор 
на СРС - Драган Панич и Гошко 
Милков.

Велкович подчерта, 
шата община тази партия рабо
ти при твърде тежки условия и 
по този начин членовете на СРС 
се солидиризират напълно с гол
яма част от жителите на общи
ната, които също така живеят 
мизерно.

Велкович каза, че ако СРС

десе-
този начин да осуетят "коа- 
лицията” между тази партия и 
гражданите.

Обосновавайки 
твърдение, Величков 
примера с Петрана Мадова, бив
ша активистка на ОО на СРС в 
Димитровград, на която неот
давна беше позволено да поста- 

провокаторски въпрос на д-р 
Воислав Шешел

ската

това свое 
посочиот- на

ви на цеха с 
съоръ- 
вложил

по време на 
представянето му по канала на 
местната телевизия. Във връзка 
с този случай Велкович добави, 
че СРС не държи сметка за на
ционалния произход на членове
те си, а предимно за ангажира
ността им в работата на партия-

че в на-
мически изостанала и отдалече
на от главните пътни направле
ния община, нашият шанс е в 
малки профитни програми. Раз
бира се, нужни са идеи и капитал, 
понеже в бизнеса могат да оце
леят само икономически най- 
силните”, подчертаава Костади
нов.

ако

Иван Костадинов

но. За услуги на сервиза напри
мер някои клиенти дължат око
ло 24 хиляди динара”, казва Ко
стадинов и допълнява, че при
чината за откриването на цеха за 
производство е съвсем естестве
на. ”В Босилеград никой не про
извежда сокове и собствениците 
на гостилничарските и търгов
ски фирми и предприятия ги ку
пуват от вътрешността. Това по
вишава и транспортните разходи 
които сега са спестени. Ако при 
това и цената на сока, за който 
по време на пробното производ
ство специалистите казаха, че е 
пръвокачествен, бъде по-ниска, 
отколкото във вътрешността, 
тогава и ползата, и удовлетво
рението ще бъдат взаимни.

Според думите на Костади
нов, не всички могат да развиват

та.
Според думите на Велкович 

СРС може да се оглавява само от 
най-сиособните и най-честнитс 
хора. За настоящия председател 
на радикалите в Димитровград - 
Драган Панич, Велкович каза, 
че е роден в Димитровград, а не 
в Пирот и че в момента той е 
най-способният и най-подходя
щият човек в партията, който 
може да заема този пост.

В края на изложението си 
Велкович подчерта, че СРС, до- 
колкото спечели властта, най- 
вероятно ще отмени таксите за 
преминаването през държавна
та граница и ще настоява грани
цата между Сърбия и България

ИБЕР стартира като само
стоятелна занаятчийска рабо
тилница за ремонт на хладилни 
уреди, радиоапарати, телевизо
ри и видеокасетофони. През фе
вруари тази година прерасна в 
предприятие, в състава на което 
освен сервиза, функционира и 
търговска мрежа от седем ма
газина със стоки за широко по
требление. Три от магазините са 
в Босилеград, два в Гложие и по 
един в Горна Лисина и Долна Ръ- 
жана. Сега в предприятието ра
ботят 15 души. Според думите на 
Костадинов, средната им запла
та възлиза на 700 динара.

”И сервизът, и магазините 
работят сравнително добре. Но 
и едната, и другата дейност по
казват, че икономическото по
ложение на населението в Бо
силеградска община е затрудне-

спечели властта на следващите 
парламентарни избори и ако д-р 
Воислав Шешел бъде избран за 
президент на нашата република, 
членовете на СРС няма да забра
вят

Ръководейки се от тази мак- 
исима и от възможностите за 
създаване на нови печалби, Ко
стадинов се старае да разширява 
още повече дейността на пред
приятието си. "Подобряват се 
условията за развитие на част
ния бизнес и през следващата го
дина ще разширим дейността си 
с още една програма - за произ
водство на "дребни” апарати за 
измерване на температура, вла
жност, киселинност и пр. Тези 
апарати имат широко приложе
ние в промишлеността. Това ще 
създаде възможност да приемем 
на работа и нови работници”, 
каза накрая Костадинов.

при какви условия е рабо
тила тяхната партия и няма да се 
стремят към подобряването на 
нейното материално положе
ние, а ще настояват да се подо
бряват жизнените условия на 
гражданите чрез икономическо 
възраждане на стопанството.

Председателят на радикали
те в окръга обвини определени 
кръгове от управляващата пар
тия в нашата община, за които 
каза, че се стремят всячески да 
смущават дейността на СРС и по

да се преминава само с лична 
карта.

Б. д.
в. в.

ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ В 
ЦЕХА НА "ЗДРАВЙЕ" ОТЛЕКОВАЦ В БОСИЛЕГРАД

Сушилнята няма да работи до 
средата на идната година?

В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗГРАДНЯ" В БОСИЛЕГРАД

ЗАПЛАНУВАНИТЕ РАБОТИ ПРИКЛЮЧВАТ
месеца ще поставим каменна настилка на ул. 
"Славчо Динов”. която започнахме тези днн. 
Нашата бригада в Белград има работа до края 
на годината. Разбира се, това също зависи от

Тъй като строителният сезон е към края си, 
директора на босилеградското пред

приятие "Изградня” Симеон Йорданов как оцен- 
сезона, каква е печалбата и какво ще пред

приеме занапред.
"Въпреки тежките условия за стопанска дей

ност, тази година ние успяхме да възстановим 
фирмата, дори и да приемем десетина нови работ
ника. Какъв ще бъде крайният резултат, все още 
е рано да се прогнозира, но се надявам, както се 
казва в счетоводството, на "положителна нула , 
при условие, че всички успеят да ни се издължат, 
а това е повече от нашите дългове. Всички обек
ти, които започнахме в началото на строителния 
сезон, са вече в своя заключителен етап. Зида
рията на черквата в село Извор е напълно завър
шена. Остава препокриването на сградата, за ко
ето очакваме дървен материал - мертоцн, летви и 
дъски, които според договора трябва да осигури 
местната общност. Тези дни ще завършим и двете 
жилищни сгради и Босилеград, а при условие че 
метеорологичните условия позволят, до края на

бил предмет на разисквания и от 
страна на синдикалната органи
зация. Нейното становище е да 
се възстанови производственият 
процес и всички работници да 
останат на работа, за което син
дикатът и занапред ще се зас
тъпва.

На предизборното синдикал- 
събрание в цеха на "Здравйе” 

от Лесковац в Босилеград, про
ведено на 5 ноември тази година, 
беше обсъден отчетът за досе-

попитахме
но

ява
капризите на времето.

"Когато говорим за дейността ни през 
следващата година, вече предприемаме мерки 
да подсигурим работа за един по-дълъг пе
риод от време и за повече работници. Съ
ществуват и други фактори - преди 
по-нататъшната стабилност на финансовата 
система, както и реформите, които трябва да 
засегнат всички области на стопанството - 
заяви Йорданов.

От останалите дейности на това стронтел- 
продпрнятне от Босилеград съществено 

на бетонни

гашната дейност на синдикална- 
в който бешета организация, 

споменато и това, че независимо 
от редицата проблеми и трудно
сти синдикатът успява да изпъл
ни своето основно задължение - 
защитаване на правата на работ
ниците, което ще продължи и в 
бъдеще. През изтеклия период 
синдикалната организация на 
фармацевтичната

ДД "Здравйе” е изразход- 
над 108 000 динара за раз- 

видове помощи на работ- 
Между 115-те работни- 

се възползвали от

всичкоНа събранието бе уточнена 
листата на евидентираните кан
дидати за ръководство на синди
калния клон в Босилеград. За 
председателския пост бяха пред- 

Георги Георгиев, Стоян 
Кръстев и Иван Миленков, а за 
секретарското място Боян Ива- 

Снежана Петкова и Крум 
Владев. Изборът ще се проведе 
след като избирателната коми
сия
ганизнция в
предложените кандидатури.

ложе ни но
значение има и производството 
блокчета и работата на каменотрошачката в 
Радичевцн, която произвежда чакъл не само 
за нуждите на предприятието, но и за други 
лица и предприятия.

промишле-
нов,ност

вала
лични в основната синдикална ор- 

Лесковац обсъди
м. я.

ниците.
ка, които са 
тях, двама са от цеха в Босиле
град. На събранието бе обсъден 
и приет финансовият отчет на 
синдикалната организация, в 
който се подчертава, че средст
вата, с които е разполагала, са 
използвани целесъобразно.

Повечето от работниците от 
босилеградската сушилня,

участие в разисквания- 
3 от но-ната-

м. я.
"АВТОТРАНСПОРТ" независимо от разстоянието, на ко

ето се превозва. За багаж от 15 до 30 
кг цената е 20 динара, а от 30 до 50 кг 
- 25 динара. Багаж с тегло над 50 кг 
няма да се приема, се казва в реше
нието, а за да се пренесе бележка или 
писмо от едно до друго място, пак 
независимо от разстоянието, трябва 
да се
трябва да издаде билет, а при усло
вие, че багажът изчезне, предприяти- 

трябва да плати на подателя 100

Новоприетите успешно се ” обиграват
Около 80 новоприети в предприятието за гумени изделия в 

Димитровград, предимно
производствения ^тр з болест. щ0 СУС отнася до "болните',

™ сп из°™,Ш дисциплинарно, те най-често се връщат на 
РТаЬ:^Г^как^Г1Гд:^иа 
™^Едаи^=%,'иоГГко^.11скн

'аДМЖжеИ,п ГкТже"““Гсъще^ш проблеми в пред-

края на г°Д"натиат^ос™. Поскъпването на бензина и нафтата 
ПрСЯИпз окзже пика ”во влияние върху цената на продукцията 
ГИД, гьй като суровините са предимно вносни.

Ценоразпис за багажа
За жителите на Босилеградска 

община, Автотранспортното пред
приятие не е само фирма, която им 
осигурява превоз до вътрешността и 
обратно, защото автобусите му често 
заместват железница, поща, товарни 
коли, линейки... Изпращат хората ба-

кои- плати 10 динара. Кондукторът
то взеха
та, се интересуваха 
тъшмия статут и перспективата 
на цеха, който от месец май гази 

недос-
ето

гаж, писма, пари...
За бележките, писмата и багажа, 

изпращат по автобусите, се-

динара.
Решението на директора предиз

вика различни мнения и коментари. 
Докато едни го хвалят, други упорито 
го оспорават. Според първите, хора
та и досега понякога са плащали за 
тези услуги, но сумата обикновено се 
е определяла от кондукторите. Каз
ват, че сега ще се въведе ред. Според 
вторите, цената е твърде висока, 
особено за късите разстояния.

стана ясно, че вероятно до Р 
на тази и през първата половина 

следващата година Цехът 
работи. Яюбиша Димигри- 

Съвета на синди- 
н "Здра-

конто се
га ще трябва да се плаща. и

Директорът иа "Автотранспорт 
Ивалчо Станчев преди десетина дни 
подписа решение, с което определи 
цените за превозване на багаж, който 
се изпраща по автобусите до различ- 

населсни места. Според това ре
шение, за багаж с тегло до 15 кг по
дателят трябва да плати 15 динара,

на
ма да
евич, член на 
калната организация 
вйе", който присъства на събра- 

макар този
компетенцията 

много /п/ги е

нина
В. Б.нисто, изтъкна, че 

въпрос да е в 
ръководството,

на А. Т.
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ПИРОТ И БАБУШНИЦА ВОДЯТ СПОР ЗА ХОТЕЛА В ЗВОНСКА БАНЯ ЧЕСТИТА ПЕНСИЯ, 

ДОКТОРЕ!НА СЪД ЗАРАДИ ” МИР”
Хотел "Мир'* п Зпонпскв бамя ненадейно се Щ 

намери на подсъдимата скамейка! За топа хубаво И 
здание в прекрасния каньон на река Ерма спорят Щ 
гостилничарско-туристимескнте организации И 
"Таламбас от Бабушница н "Сърбия* ог Пирот. Е 
И едната, и другата организация полагат право на к 
хотела, който е построен в "щастливото’ време И 
със средства от Фонда за развитие на изостана- Н 
лите краища. Спорът им вече е прераснал в съде- Е 
бно дело, което тези дни беше гледано в Стопан- Ек 
скня съд в Ниш. ||

- Хотел "Мир" е собственост на Бабуншншка И 
община, по-точно на предприятието "Таламбас” и В

връзка с това не съществува никаква дилема Н 
- категорично твърди Славко Йеленкович, дирек- 
тор на това предприятие. Той допълва, че през 
изтеклите десетина години хотелът е бил пре
доставен на ползване на "Сърбия" от Пирот.

Известно е, че този туристически обект в 
Звонска баня едно време работеше в рамките на 
"Църнн връх", който отпреди няколко години е в 
състава на "Таламбас". Според думите на Иелепк- 
ович,средствата от Фонда, които бяха използвани 
за изграждането на хотела, са били отпуснати па 
Бабушнишка, а не на Пиротска община. Между
временно и ГТП "Сърбия" е получило пари от 
споменатия Фонд, една част от конто са вложени 
в хотела в Звонска баня. Бабушничани обаче 
твърдят, че ефектите на това вложенне са били 
минимални поради високата инфлация.

- ГТП "Сърбия" бяхме сключили договор, въз
основа на който пиротската организация беше за
дължена да върне на "Таламбас" хотела в Бабуш- _ _ -
ница и една кръчмнца. Това с реализирано и по бушница, също с убеден, че проблемът може да се

‘ реши с помощта на договор. 1ой обаче отхвърля

Стационара в Цариброд, който 
ние знаем като Старата бол
ница. Той е бил млад, когаго е 
оборудвал Стационара, напра
вил отделение за обща прак ти
ка, родилно отделение и отделе
ние за вътрешни болести. Ста
ционарът бързо се оформил и се

Д-Р НИКОЛА ЦВЕТКОВ 
несъмнено е най-лозиатият и 
иой-почитаният лекар в нашия 
град и околията. Сигурно няма 
човек от нашия край, кой то да не 
е чувал за него като за опитен 
лекар-кардиолог с човеколюби
во и отговорно отношение към 
болните. С тези свои качества 
той остави незаличима следа в 
пашата среда.

Нима може той, след като е 
излязъл в заслужена пенсия след 
39 прослужени години, да каже: 
"Дотук! Няма вече да работя и 
ще почивам!" Със сигурност мо
жем да кажем, че не ще може. 
Той е толкова чевръст, знаещ, 
той още толкова много принад
лежи на нашенци!

Не без гордост ще кажа, че 
д-р Цветков е мой ученик от да
лечната 1949 година. Още тогава 
се открояваше като решителен, 
бързо реагиращ, иаметлив и зна
ещ ученик. Като му казвам това, 
той допълва, че такива са били и 
Павле Попович, Томислав То
шев, Александър Чавея, Люби- 
сав Илиев - днес прочути и влия
телни лекари и специалисти в 
Ниш и Белград.

- Роден съм в Смиловци, ко- 
гато селото наброяваше 350 къ
щи и около 1800 жители, а ние, 
учениците от горните класове на 
гимназията, бяхме около шест
десет. Медицина завърших в 
Скопие. Много бързо заобичах 
интерната медицина. Най-много 
научих от проф. Арсов, а също 
така и от един руснак от Ленин
градския университет, проф. Иг- 
натовски. Тогава той беше на ра
бота в нашата страна. През 1958 
година се върнах в Цариброд м 
бях единственият лекар тук. 
След една година станах дирек
тор на Здравния дом и в четири 
села отворихме амбулатории. 
Имахме само една джипка, с ко
ято се придвижвахме за прегле
ди, но ако трябваше да се извър
шат ваксинации и в най-далеч
ните села, тогава освен с нея. си 
служехме и с коне. Службата 
бързо напредваше, за няколко 
години събрах млади момчета- 
лекари, които хваля от сърце, за- 
щото и като млади бяха сери
озни, а по-късно всички станаха 
изявени специалисти. Специал
ност за вътрешни болести полу
чих в София и Белград - разказва 
известният царибродскн лекар.

Доктор Цветков с голяма 
любов и грижовност говори за

ПИ Ж}Ь1*?*&‘**"1.
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Хотел "Мир" о Звонска баня

В реша па мето на спора са се включили и пред
седателите ма общинските скупщини от Пирот и 
Бабушница. По този повод пиротският кмет То- 
мпелав Панайотовци заяви следното:

- С председателя па ОС в Бабушница водих 
принципен разговор във връзка със спора за хо
тела в Звонска баня. Независимо от това, че спо
рът е "влязъл" в съда, аз съм уверен, че той може 
да бъде решем чрез договор. Необходима е добра Д-р Никола Цветков
воля да се уредят имуществено-правовите отно
шения п проблемът ще бъде решен.

Драган Божиловци, председател на ОС в Ба-
утвърдил с работата си и с чисто
тата, така че станал прочут в ця
лата република. Искрено желае 
стационарът да си възвърне сла
вата и отново да бъде полезен с 
услугите си на нашите хора. За 
това, че работата му сега е запад
нала, той не вини никого, но и 
никого не оправдава. Днес в Ста
ционара работи един добър спе
циалист, интернист от града ни, 
а д-р Цветков иска да се включи 
в работата. От това цялата ок
олия ще има огромна полза.

От есента на 1978 година д-р 
Никола Цветков работи в Пи
рот, шеф е на едно от отделе
нията в новата болница като

този начин е изпълнена първата част от нашия 
договор. Според втората част от договора те бяха 
длъжни да ни върнат хотел "Мир", обаче нещата 
не вървят както трябва - изтъква Славко Йеленк- бушница.

- Хотел Мир се намира на територията на 
Бабушнишка община, а негов собственик е "Цър- 
ни връх”, който сега работи в рамките на ’Талам- 
бас". Тази истина с известна отдавна - подчертава 
Божилович.

твърденията, че хотелът се намира на тримеж- 
дието на общините Пирот, Димитровград и Ба-

ович.
Директорът на пиротската гостилничарско- 

туристнческа организация "Сърбия" Любиша 
Стеванович настоява да не се създава "случай" от 
спора им с 'Таламбас”.

- Съдът ще каже думата си и тогава ще стане 
ясно чий е хотел "Мир" - казва Стеванович.

(Заимствувано от "Народно новине”, Ниш)

И "БЛЕД” ЩЕ БЪДЕ ПОКРИТ
примариус-кардиолог и интер
нист. Казва, че сега участва в 
консулти в пиротската болница. 
Всеки понеделник при него има 
записани повече от тридесет па
циента. Два пъти седмично пре
глежда и прави визнтации в 
Старческия дом в Цариброд, а 
два пъти месечно ще преглежда 
амбулантно в болницата в Пи
рот.

Модата на равните покриви в строи
телството у нас като че ли започна да от 
минава. Живеещите в сградите "без пок
рив” днес плащат данък на тази мода, 
понеже почти всички равни покриви про
пускат вода.

Разбира се, единственият "лек" за 
това е поставянето на нормални за наши
те климатични условия покриви. Пър
вата сграда е вече пред привършване, а 
това е обектът към болницата. Тези дни 
строителното предприятие "Градня” за
почна предварителните работи за пос
тавяне покрив на сградата на улица "Бал
канска” № 20, която е известна на ди- 
митровградчани с млечния ресторант 
"Блед”, който се помещава в приземието 
й. Запланувано е да се препокрие и още 
една сграда на главната улица - така 
наречената "Ламела 2” зад Пиротската 
банка. Понеже за покривите се използва 
специална ламарина, в надстройките 
участва и предприятието "Металац”.
Със завършаване на това строите
ще бъдат осигурени около 480 м2 пола- 920 000 динара сп подсигурени от явното предприятие 
ваема жилищна площ - предимно таван- ”Комуналац" ' др
ски помещения. Необходимите около

Не мога да не споделя и още 
нещо. В бележника мн няма ни
каква намеса на друг език. Сво
ите мнения и желания доктор 
Цветков ми диктува на чист бъл
гарски език.

Лилия Нейкова

ДИМИТРОВГРАД

Няма опасност от грипна епидемиялство

Грипните заболявания за
сега не представляват сериоз
на опасност за жителите на на

шата община - узнаваме от д-р 
Мариола Вучкович, епидемио- 
лог

А. Т.

в димитровградския Здра
вен дом.

Според д-р Вучкович, хиги
енно-епидемиологичната слу
жба е започнала от 29 октом-

Ранен вълк умира ири овцете Едър убит вълк намериха край 
йояшаша овчарите ош бачияша 
край манастира в Изашовии. 
Знаейки, че Предишния ден тук са 
лишали ловджиите ош Изашовии, 
те се <
Манови

ПОПРАВКА
В текста за дървопре

работвателното предприя
тие "Бор" от Босилеград, 
който беше публикуван в 
миналия брой на вестника 
(на стр. 5) е допусната пе
чатна грешка.

Отпечатано е: "Боси- 
леградската дървообра
ботваща фирма тези дни 
прие за обучение 100 нови 
работника”, а трябва да се 
чете ”... 10 нови работни
ка”.

ври т. г. да ваксинира всички 
граждани, които искат да взе
мат превантивни мерки срещу 
грипа. Ваксинирането струва 
30 динара, а е безплатно за 
хората

обаждаш до селото. Петър 
• •• Слободан Зарков, които 

заедно са били на лов, Предишния 
ден са стреляли По един 
Оказало

вълк.
__ се, че е бил същият, 

който те ранили тежко, но той 
усПял да слезе до йояшаша и тук 
умрял. Че става дума за същия 
звяр Познали са По сачмите, ко
ито Манов сам си Прави и с които 
бил улучил вълка. Но голямата 
рана ош Патрони до едното му 
око Показва,

65 годишнанад
възраст, както и за страдащите 
от хронични заболявания.

Ваксинирането срещу гри
па се провежда в помещението 
на службата в димитровград
ския Здравен дом, както и в ди
митровградските фирми.

Засега най-голям
_ _ че още някой е

стрелял По него. Става дума за 
стар вълк, който е наистина до
ста едър. Кучетата едва ли биха 
могли да се ейравяш с него.

интерес 
към ваксинирането проявяват 
най-възрастните ни съграж
дани.

Молим читателите за 
извинение.

Редакцията

Манов и Зарков край убития вълк. Край казана е Крум Тошев.
Б. Д.А. Т.
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™Г°ВОР С МЛАДИЯ ДИМИТРОВ 
АРОВ ГРАДСКИ АКТЬОР И ПОСТАНОВЧИК БОРИС ЛАЗ-

XIII СЪБОР НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СЪРБИЯ В ЛЕСКОВАЦ

Драматичната работилница работи ” на пълни обороти”
Работата на Младежкия театъп ^ н Г
към основното училище ” Моша П,,»?™ библиотека в Димитровград и драматичната секция

оценили работата на Младежкия 
театър и драматичната секция от 
началото на годината досега?

Тази година младежкият те
атър към Народната библиотека 
се представи с пиесата "Щръкли- 
ца . която подготвихме по романа 
на съвременния български писа- 

Панчо Панчев. Премиерата на 
представлението беше на 27 август 
т. г., а след това я играхме още два 
пъти за учениците от основното 
училище. Оттогава не

КЪМ МОДЕРНО УЧИЛИЩЕ
В момента не се знае каква ще бъде реформата на образованието, 

но е известно, че тя ще е в съзвучие с предстоящите промени в 
обществото като цяло - заяви Даница Вукичевич, помощник-мин- 
истър на просветата в Сърбия

ноем- вишено качеството на класово
то обучение, подсигурени 
всички необходими учебници - 
изтъкна Даница Вукичевич, по
мощник-министър на просвета
та в правителството на Сърбия, 
приветствайки участниците в 
събора. - Съвременните процеси 
в много страни в света изведоха 
на преден план необходимостта 
от реформа на образователната 
система. Министърът на просве
тата в Сърбия д-р Йово Тодо- 
рович неотдавна обяви реформа 
на образованието и в нашата ре
публика. В момента не се знае 
каква ще бъде тази реформа, но 
е известно, че тя ще е съгласу
вана с предстоящите промени в 
обществото като цяло, както и с 
просветните реформи в света.

На събора на учителите в Ле- 
сковац бяха изнесени голям брой 
експертни съобщения за основ
ното училище в сегашния мо
мент и в бъдещето, за положе
нието и авторитета на учителите 
и учителските дружества, както 
и за материалното положение на 
просветното дело и жизнения 
стандарт на просветните работ
ници. В рамките на събора беше 
организирана изложба на учеб
ни средства и професионална ли
тература и бяха представени 
няколко нови книги.

Състоялият се на 7 и 8 
ври в Лесковац Тринадесети съ
бор на учителите от Сърбия из
цяло беше посветен 
ните въпроси в учителската ра
бота. В събора участваха над 800 
учители от всички краища на ре
публиката.

Във връзка с новите предста
вления. които мислим да подгот
вим, мога да кажа, чс в момента с 
драматичната секция репетираме 
пиесата Снежана и седемте джу
джета”

са и

на наи-важ-

по адаптирания текст на 
Александар Попович. В сравнение 
с Пепеляшка”, това пред
ставление ще бъде още по-обемно, 

| понеже в него ще играят около 36 
| деца от седми и осми 
I училището.
I Искам да подчертая, че твърде 
| добре сътрудничим с ръководите- 
I лите на основното училище. Там 

чудесни условия за работа. 
В училището съм получил отделно 
помещение, в което провеждам ре
петициите на драматичната сек
ция. Това помещение сме нарекли 
драматична работилница.

Най-младите любители на те
атъра (и не само те) ще имат възможност да видят 
премиерата на представлението "Снежанка и се
демте джуджета” в края на следващия месец.

Във връзка с плановете на детския театрален 
колектив трябва да добавя и това, че имаме идея към 
средата на този месец да гостуваме в Ниш на чества
нето, което

Тазгодишният Ден на 
просветните работници в 
Сърбия съвпадна с 210- 
годишнината от рождение
то на Вук Стефанович Ка- 
раджич. Идеята за честване 
на Буковия рожден деп - 8 
ноември като Ден на прос
ветните работници в нашата 
република се е появила още 
през 1967 година на страни
ците на в. ” Просветни прег
лед”, а е реализирана през 
1988 година.

тел

клас на

сме подгот
вяли нови пиеси, защото нашият 
състав остана без един от най-зна
чителните актьори Милан Давидо- 
вич, който в момента отбива 
ната си служба. С удоволствие мо
га да кажа, че неотдавна намери
хме един млад талантлив актьор, 
които ще замени Давидович, а това 
е Владица Алексов. С

имаме

воен-

Борис Лазаров

него възнамеряваме да възоб
новим представлението и да го изпълним още 5-6 
пъти в Димитровград.

Освен това имаме намерение към средата на но
ември да се представим с тази пиеса и пред театрал
ната публика в Босилеград. В

- Съвременните условия за 
образование изискват непрекъс
нато усъвършенстване на уче
бно-възпитателната работа и на 
самите учители. В рамките на 
стремежа да се създаде модерно 
училище, което ще може да удо
влетвори изискванията на обще
ството, в нашата република бяха 
основани учителски факултети. 
Подобрени са условията и е по-

нашите планове е
включено и представянето ни с тази постановка на 
някой от фестивалите на самодейните театри. Ве-

ще бъде организирано по случай годиш
нината на списанието 'Другарче” . Там мислим да се 
представим с драматизирания текст ” Буквар на дет
ските права” от известния сръбски детски поет Лю- 
бивое Ръшумович. Както вече е известно, преми
ерата на това представление беше в Димитровград по 
случай детската седмица. По време на участието ни в 
празненството в Ниш имаме намерение да поканим 
автора на пиесата Ръшумович. Но, за съжаление, 
всичко отново се свежда до парите, с които разпола
гаме.

роятно това ще стане на регионалния фестивал през 
следващата година, който по традиция се провежда в 
град Л еба не.

Ще се постараем до края на тази година да под
готвим още две постановки. Едната пиеса ще бъде по 
мой текст, в който съм внесъл и някои фрагменти от 
"Автобиографията” на Бранислав Нушич. Втората 
пиеса ще бъде всъщност драматизация по един съв
ременен и популярен текст, чието название засега ще 
запазя в тайна.

Ако говорим за драматичната секция към основ
ното училище, трябва да отбележа, че през тази го
дина подготвихме пиесата "Пепеляшка" по приказ
ката на Шарл Перо, по-специално по съвременната 
версия на тази приказка, която е дело на сръбския 
драматург Александар Попович. Тази пиеса изпъл
нихме за първи път на 3 юни. а след това я играхме 
още четири пъти.

* Казахте ли ни всичко за Вашите планове?
- Не, в момента с членовете на драматичната сек

ция (од 1 до 8 клас), училищната група за фолклор, 
рецитаторската секция и училищния хор подготвям 
драматично представление, посветено на Свети Сава. 
Текста за представлението съм написъл аз, със съг
ласието на ръководителите на училището. Този ис
тински спектакъл за първи път ще бъде изпълнен на 
27 я нуари следващата година, по случай Деня на прос
ветата.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

ОТКРИТА ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ В ГИМНАЗИЯТА
Празникът на просветните ра- ията, ще посочим думите на един 

ботници в Димитровградската родител, който отскоро живее в 
гимназия бе ознаменуван по един нашия град. Разглеждайки чудес- 
своеобразен, тържествен начин - с ната изложба и виждайки чисто- 
откриване на изложба от картини, тата и цветята по стаите и кори- 
дарени от над петдесет Димитров- дорите той попита дали това е на- 
градски художници, бивши учени- правено само заради телевизията.

Своя празник просветните ра
ботници използваха и за тържест-

Младият димитровградски актьор и поста
новчик Борис Лазаров тези дни със самодей
ните артисти от новосформирания Младежки 
театър към Младежкия съвет от Пирот за
почна репетициите за театралното предста
вление "Абатисата и лудият” по пиесата на 
известния полски драматург Станислав Вит- 
киевич. Всъщност това е авангардна драма 
или, по-точно, трагикомедия.

Лазаров ще режисира пиесата и ще из
пълнява една от главните роли. Премиерата 
на пиесата се очаква през втората половина 
на декември.

* Известно с, че сътрудничите и с театралните 
ентусиасти от Пирот. Имате ли някакви конкретни 
творчески ангажименти с тях?

- Да, неотдавна получих покана от Пирот, от та
мошния Младежки съвет, с която искат от мен по
мощ при формирането на Младежки театър 
Младежкия съвет. Разбира се, ще им помогна с вси
чки сили, понеже с театралните ентусиасти от този 
град сътруднича добре вече дълги години.

* Какъв е интересът сред учениците от основното 
училище към театралното изкуство, желаят ли да 
участват в драматичната секция?

- Интересът е невероятно голям. Досега около 
50-тина ученика от шести, седми и осми клас са про
явили желание да се включат в драматичната секция. 
Сред по-малките ученици също така поне петдесет
ина деца искат да се занимавате театрално изкуство. 
Тези деца са бъдещето на димитровградския театър. 
Млади и талантливи артисти несъмнено трябва да 
търсим и сред учениците от Димитровградската 
назия. Аз отдавна имам намерение да сформирам 
драматична секция 
досега не успях да реализирам тази идея.

Надявам се, че следващата година, която ще бъде 
и юбилейна за нашата Народна библиотека, Мла
дежкият театър ще играе още по-голяма роля в кул
турния живот на нашия град.

ци на това училище, което съще
ствува повече от сто години.

Тържеството се проведе на 7 вено изпращане на един свой дъл- 
ноември, непосредствено преди гогодишен колега в пенсия - про- 
родителските срещи, така че на не- фесора по история Глигор Гъргов. 
го присъстваха и родителите на По случай празника явното пред- 
гимназистите. Много от тях едва приятие "Комуналац” дари на гим- 
сега узнаха, че толкова много ху- назията компютър, 
дожници са се отзовали щедро на 
поканата да дарят свои картини на 
гимназията. Изложени са над 80 
платна на известните творци Ме
тоди Петров, Богдан Николов,
Слободан Сотиров, Иван Колев, просветните работници в Сърбия 
Душан Донков, Димитър Илиев, Гимназията и Основното училище 
Димитър Димитров... и много дру- в Босилеград се проведоха друже- 
ги дарители, чнито имена нямаме ски срещи на учителите, в които 
възможност да споменем, но те са участваха и пенсионираните прос- 
зописани в Летописната книга на ветни дейци от тези училища, 
гимназията. Един от тях е Герго
Велков от Пъртопопннци, който и на и весела атмосфера, за 
този път дари една своя картина за погрижиха членовете на музикал- 
учителската стая, а и преди е по- ните и рецитаторските секции с 
дарявал свои творби на училище- програмите си, подготвени спецн- 
то. За да покажем какво богатство ално за професионалния празник 
представява изложбата за гимназ- на учителите

към

А. Т.

ДРУЖЕСКИ СРЕЩИ
Искам да информирам читателите на в. Брат

ство" , че в момента водим преговори за представ- 
тази пиеса пред почитателите на театрал-

По повод 8 ноември - Деня на
в

янето на
ното изкуство в Босилеград, на които вероятно ще 
гостуваме към средата на месец ноември. Със съ
действието на издателство "Братство и детското 
списание "Другарче” се надяваме, че ще успеем да 
поканим и Панчо Панчев, автора на приказката 
"Щръклица”. Нашето желание е той да ни придру- 

- - з Босилеград по време на нашето гостуване там. 
Освен това възнамеряваме да гостуваме с пиесата 

•'Пепеляшка” и в Пирот, Ниш, Звонска баня и други 
градове, но дали ще успеем да осъществим тези пла
нове, зависи най-миого от това дали ще подсигурим 
необходимите средства.

гим-

и в Гимназията, но, за съжаление,
Срещите преминаха в сърдеч- 

което се
жава в

Разговора води: Бобан Димитров

Веднага след изваждане ги облейте със студена вода. 
Полейте карфиола със сос на база майонеза или бяло 
сирене, подправено с кетчуп, лимон и магданоз.

КАРФИОЛ НА ФУРНА. Сварени букетчета се 
поставят в пръстено повече, заливат се със сос 
"Бешамел” п се поръсват с настъргано сирене. Пече 

гореща фурна (210 °Ц) за 15 минути, после само 
под грип за още 3 минути.

ПЮРЕ ОТ КАРФИОЛ. Вари се 10-15 минути и 
: разбива с миксер. Прибавят се сол н черен 

пипер, 2 жълтъка, като се бърка, после «белтъците, 
разбити на сняг. Пече се в гореща фурна (210 Ц) за 10 
минути. Добра гарнитура за печено на трил пиле.

КОНСОМЕ. В 1 литър вода се пуска кубче 
пилешки бульон, сокът от един лимон, 3 бели меса от
пило, сол, черен пипер и една глава карфиол, 
разделена на цветчета. Вари се 20 минути на средно 
силен огън. След охлаждане се сервира, подправено с 
магданоз и тънки лимонови резенчета.

минути на букетчета е идеален за съхранявано във 
замразитсля.

Преди да го консумирате сурон или преди готвене, 
го измивайте с вода и малко оцет. Най-добре се пари в 
тенджера под налягане за 5 минути. Така остава стег
нат, твърд, много вкусен и пълен с питомни С и минер- 

Който има проблеми с храносмилането, при 
може да ги избегне, като 

4-6 минути. За да се

шиТ*НАШЕНСКА ТРАПЕЗА
^03

V,

се в
ални соли
този начин на приготвяне
освободите6от^неприятната1 миризма при варенето, 
поставяйте в съда коричка хляб.

КАРФИОЛЪТ

БОГАТСТВО НА ВИТАМИН ”Ц” И 
МИНЕРАЛНИ СОЛИ

носле се

Е-ТО НЯКОИ НЕОБИЧАЙНИ 
РЕЦЕПТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ 

ФРАНЦУЗИТЕ:Най-хубав е пРез °“"за„етнаМ сГап,сто събрани
СУРОВ ЗА АПЕРИТИВ. Постопете букетчетато

за 1-2 минути в кипяща вода, за

14 НОЕМВРИ 1997 г.



ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ПОЕТА СТОЙНЕ ЯНКОВ

И профуча като легенда...
ИЗЛОЖБИ

В ГАЛЕРИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО В НИШ

ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКА ГРАФИКА
* каза Кирил Кавадарков, ар
тист, който обича живописта и 
особено графиката.- Това обаче 
ме прави тази изложба по-бедна. 
Тя е достатъчно съдържателна 
и с нея, но мое мнение, се отк
рива една нова страница във вза
имоотношенията между служи
телите в храма на изобразител
ното изкуство от двете съседни 
страни. Защо/о връзките между 
Ниш и София са толкова ест
ествени във всяко отношение, че 
липсата на такива връзки досега 
беше неестествена. Дълбоко 
съм убеден обаче, че рано или 
късно, а аз смятам рано, защого 
вече то наистина стана късно,

На 7 ноември вечерта п Па
вилиона па Нишката крепост бе 
открита изложба па графики. 
Със спои творби се представиха 
членовете на Група 8’ от Бъл
гария Захари Каменов, Иван 
Нинов, Мирослав Бонев, Цанко 
Панов, Георги Трифонов, Мил
ко Павлов, Тихомир Манолов и 
Явора Петрова.

"Много трудно с методолиги- 
чсски да се класифицира фор
малната принадлежност на бъл
гарските художници" - пише в 
Каталога за изложбата крити
кът Воислав Девич,-’защого 
става дума за хетерогенна гра
фическа дейност, в която на пре
ден план се откроява стремежът 
към индивидуален художествен 
подход и израз, което е съвсем 
нормално за посткомунистичес
кия период.”

Експозицията с резултат на 
сътрудничеството между Гра
фичния кръг от гр. Ниш, чийто 
членове сс представиха минала
та година пред българските лю
бители на графика та, чака че тя 
може да се възприеме и като 
възвратно гостуване. "До изло
жбата се с тигна благодарение на 
Бранко Николов, който подбра 
изложените тук творби”- каза 
българският график Иван Ни
нов на откриването. На молбата 
ни да направи съпоставка между 
графичното изкуство в Бълга
рия и Югославия, господин Ни
нов каза, че те са много близки 
като усещане, като графическа 
техника и като подход и добави, 
че "специално на мен югослав
ската графика ми с много бли
зка. Впрочем графиката, която 
се прави тук, на Балканите, спо
ред мен в момента е водеща в 
Европа"- сподели Нинов.

Звеното, което свърза худож
ниците от Югославия и Бълга
рия, е графикът Бранко Нико
лов. "Освен че трябва да бъде 
индивид за себе си, човекът тря
бва да има и няколко по-общи 
цели. Такава моя цел, или, по
точно, вътрешно усещане е да 
правя пътека между България и 
Югославия. Роден съм в Югосла
вия, в Цариброд, родителите ми 
живеят в Ниш, където и аз пре
карах най-голяма част от детст
вото и юношеските си години, а 
сега живея в София. Там имам 
много колеги и приятели. Ми
налата година в много градове 
на България бе представена из
ложба на членовете на Нишкия

график
Иван Нинов преди две години 
участвува в изобразителния 
пленер в с. Сичсво, недалеч от 
гр. Ниш. ” Сичсво е внушите
лен извор на впечатления, на 
идеи. Това е може би най-кра
сивото място от всички пле
нери, на които съм участвал 
досега. Самото село, както и 
клисурата, са толкова богати, 
че цял един живот не стига да 
го нарисуваш това нещо.

Българският
СМЪРТТА НЛ ДРУГАРЯ

тези неща ще намерят своето ес
тествено положение. Аз много 
харесвам Нишкия графичен 
кръг и смятам, че Ниш заслу
жава вниманието на София,-бя
ха думите на Кавадарков

Приятна изненада бе излож
бата и за нашия сънародник, ху
дожника Веселин Денков от 
Ниш."Да си призная, мислех, че 
българските графици са по-сла- 

силни

Ще К1>ншиш си}ъПки аса наПред 
и опиша пи ща ги ПоглъщиШ, 
но .шии, че искова безчет 
ща закъснее шаоешо завръщане. 
Животът а сетния финал 
<иТшесе сигурни Повери, 
взе си какаото ос ши рил 
и Профуча като легенда.
Остана твоята мечта 
нашшък Пак ри се сражава, 
а ши Прерарен на Пръстта 
бродиш и Предупреждаваш

графически кръг, един от чийто би. Сега виждам, че те са 
основатели съм и аз, така че сън- графици с европейска класа и но 
ссм нормално бе да предложим и идея, и но реализация. Може би 
българеките графици да се пред- графиката в Полша, която аз 
ставят на нашата публика. А те
зи, които имат свои творби тук, което може да се види тук, крас- 
наистина заслужават това, защо- норечиво говори, че през носле
то вече са се представяли на но- дните няколко години българ- 
читателите на графиката в ноч- ските графици са направили гол- 
ти всички европейски градове, яма крачка напред и съвсем са се 
дори и в Япония. Интересното за доближили до европейските по
тях е, че са представители на ед- стижения в тази област’ - казва 
на нова тенденция в българската В. Денков.
графика, която освен битовото- Нека да посочим, че излож- 
българско, в което преобладава бата на членовете на Групата 8 ° 
илюстративното, все повече се от София беше открита от г-н 
налага абстрактното, което е от- Вуксан Крнвокуча, председател

уважавам, е по-напред, но това,
г!

Г~- НШШВ1\
* * *

ГОРИ звезрпчка на небето, 
Потънала в безкрайността...
А аз я обхващам със сърнето 
и върху нея Простирам мисг>лша... 
Звездичката едноока а небесата, 
навеки тъй щс си гори...
А моята мисъл необятна, 
един ден ще догори!...

сега в
!Р69

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА 
ЗА КУЛТУРА

НОВА ПРОГРАМНА СХЕМА 
НА РАДИО ЦАРИБРОД

По нова схема трябва да поч- нови президентски избори, беше 
не да работи наскоро Радио Ца- приет и правилник за предста- 
риброд, реши Управителният вянето по радиото и местната те- 
съвет на Центъра за култура на левизия на кандидатите за през- 
последното си заседание. От 17 иденти който почти не се разли- 
ноември радиото ще излъчва чава от предишния, 
ежедневно седем и половина ча
са собствена програма, много 
повече съобразена с изисквани
ята на слушателите.

Освен това, съветът разгледа 
и статута на Центъра за култура 
и констатира, че в него има доста 
пропуски във връзка с вътреш-

лика на европейската графика"- на Управителния съвет 
каза Николов. рнята на съвременното изобраз-

- Изложеното в Ниш е само ително изкуство в Ниш. който 
част от онова, което се твори на поздрави гостите от България, 
полето на графиката в България в. Богоев

на Гале-

А. т.

ПО ПОВОД САМОСТОЯТЕЛНАТА ИЗЛОЖБА НА ИВАН КОЛЕВ В ПИРОТ

ВИДЕНИЕ ОТ ЕРМА
Имахме огромното удоволст

вие да присъстваме на двойния 
юбилей на Иван Колев - наш съ-

ометрично-архитектурната кон
струкция, която присъства в 
първите му картини, и сега вече 
се впуска към нови хоризонти и 
простори, в които търси битието 
и сегашната действителност.

Този цикъл от рисунки е пос
ветен на събития, които са ни 
твърде познати през последните 
години - умело и ловко предста
вени в картините му. Фигурите 
му са с точно определена форма, 
обкръжени със син цвят, и пет
но, което се разширява по цяла
та картина, а движенията на фи
гурата се пренасят на фона. Об
щото впечатление, което се при
добива, е, че линиите функцио
нират като органически мате
рии. Това движение създава вну
шение за докосване до външни
те събития и това точно улучва 
чувствата, размисъла и разсъж
дението. Простотата, която се 
долавя в новосъздадените съще
ства, им дава един вид монумен- 
талност. Богатата колоритност

ната организация на ведомство
то. Съставена е четиричленна гражданин и художник, който

живее и твори в Бела паланка.комисия, която трябва да пред
ложи допълнения към Статута. Работи като преподавател по 
Това тряба да се извърши до 20 изобразително изкуство в бсло- 
ноември, за да може на следва- паланското средно училище. На 
щата сесия на Общинската скуп- рождения си ден, 4 ноември, той 
щина тези промени да бъдат се представи в Градската гале

рия в Пирот с изложба, в рам- 
Понеже след месец предстоят ките на която са експонирани че

тиридесетина платна, работени 
предимно в маслена техника. Из
ложбата беше открита от Петар 
Джорджевич, художник от Пи-

ириети.
Иван Колев

отново се подчинява на една до
минантна синя багра, но с въве
ждане на

• На 11 ноември в димит
ровградската галерия беше от
крита изложба на платна под 
названието "Синята линия на 
битието”, организирана от Му
зея на съвременното изкуство в 
Белград. Почитателите на жи
вописта могат през следващите 
15-тина дни да се възхищават на 
творбите на 36 автора, сред ко
ито Мича Поповия, Марко Че- 
лебонович, Бата Михайлович, 
Неделко Гвозденович и други.

Д. Д.

геометрична фигура 
(триъгълник). Този 
представлява опит за рационал-

рот, в присъствието на много- 
бройни културни и политически 
дейци, както и почитатели на 
изобразителното изкуство.

Нашият художник, който по 
природа е невероятно скромен, 
принадлежи към онази група 
живописци, които много рису
ват, но малко излагат своите 
творби. Що се отнася до негови
те картини, в тях той напуска ге-

контраст

на съпротива срещу хаоса и зло
то, на което и самите ние 
свидетели. Тогава вече

сме
не е ва

жно дали това са гледки от Вук- 
овар, Книн, Дрина или от прек
расните каньони на река Ерма -
мъката е универсална. Оттам и _ъде пРеДставена и в Димитров- 
името на цикъла на картините 
му - "Видение от Ерма”.

Изложбата на Иван Колев ще

градската галерия в средата на 
месец декември.

Д. Димитров

е 14 НОЕМВРИ 1997 г. ШшшШ



"Чуйпетел”, еднгГтясна “™На ^родската 
Улица ''Свети Димитър”, която водеше ГъГман- °Т Широмката 
ветено на този светец. Няколко пъти в годината н^Гц™’ П°С' 
изкачваха хълма към манастира и си правеха ?еГ:пш^иРп“брОДМани 
празника на манастира, или за Гергьовден а и зГ: - ПОВОД 
празник. Уличката над черквата беше задънена кьпп"г

махала ДА си припомним

ЦАРИБРОДСКА ЕСЕН 1944

Пръв Общински съвет
фшш.зма^беоформ^а,, Общшгски^веШ - освобождението на Цариброд ош
с. Градина, а за секре,ЪапЕвстпт„г- 3 к-'1еш_бе и^ран Нанка Тодоров Гогов ош 
бяха Кирил Айосшолов (касиеп) ^'“а"улов Гли^°Р°± Чл“Юве на Общинския съвеш 
Ашанас Псйнев и д-р Драгомир СШефХое Ившшв ^еШнанш““" ДЖ°Р9Же°’

С първото си решение Об
щинският съвет уволни вси
чки служащи от старата общи
на, формирана след влизането 
на българската власт през 
1941 година. Бяха уволенени 
37 души: Милчо Найденов 
Димитров, секретар в общи
ната, Димитър Николов Сок
олов, бирник, Рангел Мицев 
Станулов, книговодител, Ко
стадин

кот-
В едната от старите

неговата дъщеря вдовицт Лен? 51?™™ ЖИВееХа ДЯДО КостаД™ и

ВЛ Г?ц"'1,ЙМаШра‘ в™“п^РВДатГпък б^Гкъщата

си вид. Р е и гумната.Само една къща е останала в стария

одая на

на чифта, Сливница 10 чифта, 
Бачево
чифта и Цариброд 40 чифта. 
Изтъкваме тези подробности, 
за да се види в какво 
положение е било насе
лението през есента на 1944 
година.

КАК Е СНАБДЕН ГРАД 
ЦАРИБРОД С ЛЕКАР

СТВА
За снабдяване на градската 

аптека с лекарства отговаря- 
съветникът 

АПОСТОЛОВ.
Положението беше много 

тежко. В градската аптека ня
маше почти никакви лекарст
ва. Градът бе току-що освобо
ден. Фронтът беше при Бела 
паланка. Почти всички мъже 
от общината, годни за военна 
служба, бяха мобилизирани. 

Затова Кирил Апостолов получи задължението 
да потърси лекарства в България.

През октомври 1969 година разговарях с 
Кирил Апостолов по този въпрос и той ми каза 
следното:

- Последните резерви от лекарства, които 
имахме, дадохме на болницата в Пирот, където 
се лекуваха ранени войници от фронта. Тогава 
бе решено заедно с Димитър от Смиловци да 
заминем по градовете из България и да 
потърсим лекарства за нуждите на Цариброд. 
Сега, гледано след 25 години, всичко изглежда 
обикновено, но тогава, в онези военни дни, това 
беше твърде сложно и трудно, защото и в 
България нямаше лекарства, затова направи
хме няколко дълги пътувания.

Кирил Апостолов разказва, че първо се 
обадили в Министерството на народното здраве 
в София. Там ги приели добре, но, за съжаление, 
не им дали нищо. Казали им да отидат в град 
Панагюрище, където се намирали складове с 
лекарства.

- Без да му мислим много, потеглихме за Па
нагюрище. Обаче останахме разочаровани ко- 
гато ни казаха, че можем да купим лекарства 
само в някои от складовете край село Драга
левци до София. Ние разбрахме трудностите, 
защото поради изключително тежката ситуа
ция, в която се намираше България, всички 
складове с лекарства бяха евакуирани. "Дипло
матическата” мисия на Кирил Апостолов все 
пак беше успешна. Двамата делегати от Цари
брод бяха успели да купят за Цариброд лекар-

350 000 лева. Тези пари бяха събрани 
доброволно от населението на града.

★ * *

1. . л 10, Пъскашия 10

албумаМнаес5мей?5!1Не''!гИ обясн‘ш стаРата снимка. Намерихме я в 
Станка имала хчг; Т° Тона 11 ^инка Ковачеви. Тяхната дъщеря Станка имала хубавия навик да слага стари снимки и документи в

заа с1б™1хопаОРИЦа И ПОДВа>Р™- -ИТО сега сГценГн д^мент 
за събития и хора. отдавна си отишли от този свят.

Снимката е от 1930 година. Направена е на тържественото
Мадата ееНГ„лТРНКаНКаТа "г™ 8 ЧаР»бРОДския храм Господен, 
гопми г Г а’ дъщеРя на Гацо и Мара Пайтини. Вече седем 
години е била в Америка като съпруга на брата на Нада Жупанова. 
Пеги е на б години. Майката Гила е допътувала до Фуиме (Риека) с
пТпн?а м? парахО?-аоттам Д° Цариброд - с международния влак 
Пс риж - Истанбул. Трябвало е много пари и време да се преодолее 
голямото разстояние. Гила Пайташева е отнесла в Америка рецеп
тата за турското белило”, там е продала патента на прочутата 
помада на американски лекар и получила 7000 долара. С тези пари 
решила да доведе своето момиче и да го кръсти под сводовете на 
старата ни черква - там, където и самата тя е получила миропомаз- 
ване. Пожелала е тази божа благословия и 
далечния свят, където вече живеят друг, по-богат живот. Гила

Данев, архивар,
Троянка Кръстева, книгово- 
дителка, Пенка Стоянова, ре- 
гистраторка, Крум Георгиев, 
писар, Тодор Стаменов, писар,
Стоян Ставрев, агент, Стоян 
Георгиев, събирател на суми,
Борислава Илиева, прислу- 
жничка, Йордан Спасов, лабо
рант, Стамен Димитров, вете
ринарен пазач, Димитър То
шев, обеззарезител, Марин 
Миланов, общински стражар,
Стоян Коцев, пристав, Атанас Милев,фигурант, 
Георги Георгиев, полски пазач, Генади Манчев, 
полски пъдар, Крум Кръстев, полски пъдар,То
дор Младенов, кметски наместник, Симо 
Петров, кметски наместник, Йордан Кръстев, 
кметски наместник, Симо Милошев, кметски 
наместник. Трико Милошев, кметски намест
ник, Борис Наков, глашатай, Станка 
Панайотова, чистачка, Георги Велков, метач, 
Борис Тодоров, прислужник, Стефан Величков 
Тотев, училищен прислужник, Воин Дончев, 
училищен прислужник, Мария Велчева, 
училищна прислужничка, Надежда Трифунова 
и Генади Гогов.

С едно решение бяха уволнени всички - от 
кмета до глашатая и метача на общината.

КИРИЛшеа®

& V? -
Кирил Апостолов

кръст да понесе в

/л/ и а е ш а р а

КАКВО ОЩЕ РЕШИ СЪВЕТЪТ?
След уволненията Общинския съвет на град 

Цариброд реши да се формира общинска кухня, 
за която се използваха помещенията на Васил 
Дойчинов, а прибори за готвене бяха взети от 
гимназията, детския дом и агрономството. За 
готвачка бе назначена Станка Панайотова. 
Храна от първата общинска кухння взимаха 
общинските служители и членовете на техните 
семейства. За ръководител на кухинята бе 
назначен Спасен Тошев, съветник в общината.

Общи нският съвет също така реши да се даде 
на Милка Радева Милушева, воденичарка, един 
чувал цимент за поправка на буката, както и да 
се заколи общинският бик, за да се снабди насе
лението с месо. Една от най-спешните задачи бе 
да се приготвят дърва за настъпващата зима. За 

цел беше взето решение в Цинцарскн рид 
да се отсекат 800 кубически метра дърва за ото
пление. Съветът организира и акция за съби
ране на помощ за партизаните. За целта бяха 
формир/ани няколко групи. В първата група 
бяха включени свещеник Никола Павлов, Ва
силка Страткова и Всргипия Иванова. Групата 
е събирала помощ от долната рампа до Иов- 
шииа махала. Във втората група били Мария 
Гоцева, Василка Петрова и Тодор Геров, учи- 

която трябвало да събира помощи от дол- 
рампа до "Чуй петъл”; и третата група в 

състав Емилия Николова, Крум Величков и 
Стефанка Минчева работела в района на Стро
шена чешма" и "Черкезка махала .

Към края на октомври Общинският съвет се 
есенната сеитба, снабдяването с 

имат мобилизи-

Пайташева е дамата, седнала в средата, в меко драпираната рокля, 
копринени чорапи и скъпи обувки. Шестгодишното девойче било 
кръстено от Тона Ковачев, съпругата му Тинка и майката на Тона 
- Мика. Седящ на снимката е прочутият нарох Йован Попович, до 
него е съпругата му Видосава, а над тях е дъщерята им Вера. 
Отдясно стоят Любо Хасанбегович, лекар в Цариброд, съпругата 
му Хусния и синът им Емил. До нея е Николия Игнатова и десет
годишният син Нацето, Лена Пайтина и сестра й Стана, съпругата 
на Личо фурнаджията, който имаше способност, прочута в ок
олията, да знае всички хора, кой откъде е, къде е бил войник, в коя 
рота и кой набор, че и да сватосва моми и ергени. °т^яватастрана 

снимката са баба Сева Килимарката, майката на Асен Црсваря, 
Коца Гьорина и една от снахите на Драганови. На снимката са 
повечето "женски участници” на кръщенето, като мъжките глави 
сигурно са насядали в двора на Пайтини с мезетата и ракията.

Гила Пайташева си е заминала и никога повече не е идвала в 
Иапибоод Имала е още едно момиче - казвало се Лора. Сега Пеги 
е на 74 а Лора на 70 години. Не знаем живи ли са. Обаче 
кръстниците в Цариброд са получавали от Америка «оздравения

по повод ,Р— =1 албумите не е останал адресът 
можахме да разберем далигякъде,* ^ ни каза, че кумецът
на семейството Лаиташеви * да направи на малката
Тодор Ковачев се чудел ка Риротски килим. Този килим
американка и се спрели на I изкуство и дълговечност. А
дълго време беше символ н _ с?на ста|,ала абитуриен-

отишли в по-богат и и обшир богато въображение, стигаше
спомените за своите Деца; Те «^^60^ н моруз>ницата> зелника и 
им царибродското небе, тяхна а д _
чорбата.

При уточняването на
71 години, Снежа Шонкина 
бродчанка на 92 години, Анк 
и Ана Дякова на 68 години.

ства за
тази

на
Есента на 1944 година действително беше те- 

населението. Общинският съвет рабо-жка за
теше самостоятелно, а нямаше опит, защото 
топа бяха хора, които никога не са работили 
нещо подобно. Нацко Тодоров като кмет на 
града се опитваше да прилага някои мерки, нау
чени в Съветския съюз, където като пленник 

болшевишката партия. Остана- 
на съвета бяха местни хора, добри

станал член на 
лнте членове 
домакини като Тодор Кръстев, Спасен Тошев, 
Еветата Станулов, Арса Пейчев н д-р Драгомир 
Стефанов, които денонощно работеха да помог- 

хората, чиито деца бяха на фронта и на 
най-бедните. По-късно към тях се прнсъединн- 

Методи Георгиев от Гоин дол, Йикола Ар- 
бутина, Сотир Илиев, работник.

Спомням си, че през ноември 1959 година 
Сотир Илиев ми каза следното:

- В Цариброд през есента 1944 година имаше 
много гладни хора. Нямаше пътища към селата, 
градът нямаше вода. "Строшена чешма беше 
единственият източник за снабдяване с вода. И 

имахме успехи само благодарение на това, 
че народът ни помагаше и заедно решавахме 
много от проблемите.

тел,
пата

нат па
занимава и с

рани, снабдяването на общинската аптека с 
лекарства. В общината бяха регистрирани 
семействата, които нямат храна. Вяха взети се
риозни мерки всички бедни семейства да бъдат 
снабдени с храна и дърва за зимата. За целта бе 
проведена акция за събиране на помощи за бед- 

семейства и снабдяване с дърва. Бяха 
200 кубически метра от манастир

ските гори, а селяните ог Лукавица, Градини, 
Пстърлаш, Сливница и Бачево са участвували в 
сеченето и превоза на дървата, и то безплатно. 
Получили са само подкови за воловете, за 
Лукавица 30 чифта, Градини - 30, Петърлаш 30

ха ина семействата, които шивач.

нитс 
отсечени 11НС

.„еиията участваха: Ангел Паргаджиииа
сведенията^'Тинка ^ цари-

Пайгашеви от София - на 85
Богдан Николов
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влиза по дпс стъпила, подът е 
обложен е п/ючки от керамика, 
а иконостасът е много хубав и 
ценен. Изпод една от иконите, 

край надписа, е годината 1895, 
Край черквата е магерницата. 
Към черквата никога имало ки
лийно училище. Преди много го
дини дядо Майна от Радейна раз
правял. че бил на 16 години, ко
сато нашият край се освободил 
от османското иго, а ходил на

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

РАДЕЙНА по

(Продължение от миналия брой)

Радейнмани имат манастир, който се намира западно 
от селото, близо до пътя за Петърлаш. Предполага се, 
че тук някога е бил манастирът Св. Кирнк и Юдата”, 
но поради бедствия, болести и турското иго, манастирът 
бил преместен във Видлнч изнад Смпловцн. За това 
свидетелстват широките темели, основите па манстира, 
който някога бил построен тук. След освобождението 
от турците вероятно селото само си е построило се
гашния манастир на същото място, който е по-малък от 
някогашния. От южната страна на манастира се намира 
кръст с надпис "Свети Кирнк", което може би пот
върждава преданията, че тук някога е бил едноимен
ният манастир. Радейнският манастир не е освещавай, 
няма название и не е вписан в черковните книги, но 
северно от манастира се намира кръст с надпис "Свети 
Георги", при който радейнчани излизат на Гергьовден с 
печени гергьовденски агнета, поради което всички вече 
наричат манастира "Свети Георги". Чрез местно 
самооблагане и доброволен труд на работоспособните 
хора от солото манастирът е реставриран.

Всяка година на 4 декември радейнчани служели пра
зника Воведение Господно, по названието на черквата, 
но понеже този празник се пада на пости и за да не 
посрещат гоститге си с постни гозби,радейнчани рошили 
да служат Гергьовден и да посрещат гостите си с печени 
агнета. Така в Забърдието, освен Мъзгош, и Радейна 
служи Джурджовден.

В мерата на село Радейна има повече свети столетни 
дървета, кръстати или мнросанн, както ги наричат хо
рата, и до всяко има кръст. Тези места радейнчани на
ричат оброчища. Четири от тях са характерни, високи 
са по метър и половина и се намират на изток, на запад, 
на север и на юг от селото. В местността Ровнще, при 
северния кръст, радейнчани излизат на Св. Гмитър, а 
молитва изнасят от фамилия Загоркьини. В местността 
Антанас е западният кръст, за който се знае, че е от 1810 
година и там радейнчани излизат на Спасовден, а молит
ва изнасят от фамилия Лелетови. На юг от селото има 
столетно миросано дърво и кръст, в местността Могил- 
ка - гроб, където радейнчани излизат на Света Бого
родица. В местността Шумйе изпод манастира има 
кръст, където излизат на Ранджеловден. На Власовден 
излизат при кръста на края на селото от източната 
страна. В местността Кръстато дърво, получила името 
си по кръста от началото на XVIII век, радейнчани 
излизат на Илинден, а молитва изнасят от фамилия 
Иванкови. На Кладенци има кръст, където излизат на 
Света Петка - Пейчиндън. В местността Ливагье, на 
брега има кръст и миросана круша, столетно дърво, но 
вече поизсъхнало. За столетните, свети, кръстати, ми- 
росани дървета се смята, че предпазват селото, хората, 
добитъка и посевите от бедствия. Затуй при обикаляне 
на полето, когато хората тръгнат след попа, носейки 
иконата на светеца, отиват до столетните дървета, 
сипват от мирото в стъблото, светена вода с босилек, 
което гони злите сили по-далече от селото и мерата му. 
Обикалят полето, пеят песни, с които молят Бога да има 
здраве и плодородие и към оброчищата се отнасят с 
особено почитание - разказват старите. Вярвало се, че 
ако някой се опита да навреди или да отсече миросано 
дърво, настига го беда. Дали е вярно или не, но в Радейна 
казват, че имало такива случаи. Когато някой отсякъл 
кръстато дърво, пострадали чак девет члена от семей
ството му. Когато някой друг поискал да направи 
щото, ръката му се сгърчила, скокълнало го. Смята се, 
че турците закопавали злато край тези кръстати дър
вета, поради което при кръста в Атанас някои скоро

училище там, при черквата, къ
дето учили малко деца, но и той 
бил с тях. Камбаната за черквата 
е лята в леярната в Пловдив, от- 
където я донесъл и подарил на 
черквата Сима Тренчии от Ра
дейна. "Ходил съм във всяко се
ло в Забърдието, познавам гла

ва другите камбани, носовете
нашата камбана има особено ху
бав звън, особен глас” - казва 
дядо Воин. Когато рошили да на

правят ново училище, в селото нямало подходящо място 
за тази цел и радейнчани почнали постройката до чер
квата, край гробищата, вън от селото, за което свиде
телстват основите (темелите). И отново се проявява със 

съвестност и благодеяние Сима Гренчин, който

Радейчамки на содянка

копаели, търсейки злато, че дори и жертва дали, зак
лали кокошка, та ако са проклети пари те, да не ги 
постигне зло, когато ги вземат. Търсейки жълтици, ня
кои копаели и край радейнския бунпр в Козарица на 
около пет метра източно от бунара към круша та.

И в Радейна турците вършели зверства, избивали 
хора п опожарявали къщите и селото. Единственият 
човек, кой то им се противопоставял, бил Големи Дойча 
от Радейна. И той живял ма поятата в Козарица заедно 
с жената и децата си. Един ден при него дошли двама 
турчина с коне. Като ги видял, Дойча казал на жената и 
децата да мълчат, а той, понеже бил силен меж, зяпнал 
вратата - горе с ръка, а доле с крак. Турците бутнали 
вратата, ала не могли да я отворят. Помислили, че той 
е подпрял вратата с гърба си и със сабите си пробили 
дъските, за да го намушкат. Как влезне сабята вътре, 
Големи Дойча я свие, перчини я. Както едната, така и 
другата. Турците сс разсърдили и продължили с конете 
си, ала Големи Дойча се прибрал със семейството си в 
селото, защото знаел, че те ще се върнат да му от
мъстят. Едно лято момчето Кола Дитин бил шилегар в 
ливадите под селото, където наблизо чичо му Големи 
Дойча бил на коситба. Тръгнал турчин с коня си от 
Липинци за Петърлаш. Минал през ливадите и поискал 
да вземе едно агне от шилегарчето, но момчето почнало 
да плаче като казало, че не смее да даде агне, защото ще 
го бие чичо Дойчо, който коси ей там на ливадата. 
Назъбен, турчинът тръгнал към Дойча, който бил с 
косата на другия край на ливадата, а червения пояс, 
който носел постоянно около кръста, бил захвърлил до 
торбичката под сливата на другия край. Помислил тур
чинът, че в пояса има пари, грабнал го и докато го 
разглеждал, Големи Дойча направил пет крачки и го 
хванал за гушата, па го омотал с пояса и го вързал за 
дървото, а коня шибне обратно за Липинци и спокойно 

прибере вкъщи. На Петровден Големи Дойча 
дил на слава във Височки Одоровци. Харесало му ви
ното, защото когато сложил капка на дланта, тя не се 
разляла, а се валяла като зърнце. Разбрал, че хубавото 
вино е от Чиниглавци и тръгнал с другари да си купи от 
него за Гергьовден. Това узнали черкезите и на връ
щане го причакали, но той с другарите си минал по друг 
път. Когато наближили селото, в местността Иванков 
големи въртоп другите двама свалили от раменете си 
пълните с вино съдове-нагони, а Дойча се ионавалил с 
товара да си отпочине. Било пред разсъмване. Черкез
ите се задали, припуцали с пушките, двамата оставили 
товара и избягали, а Големи Дойча нямал време да 
развърже товара, тичал с буренцето на гърба си, но 
черкезите го настигнали с конете и го убили. Това се 
случило 1886 година.

Черквата в село Радейна е "Въведение Господне”. 
Изградена е по време на турското робство. Вътре се

своята
дава своя двор в него да се направи училището, което 
заработило през 1900 година. Характерна е архитекту
рата на училището в Радейна. Казват, че такова здание 
била бившата Учителска школа в Димитровград. Ця
лата сграда е иззидана от камък, а вратата и прозорците, 
тогава сложени и боядисани, и сега са като нови. Какво 
е било това дърво, каква е била тази боя за дърво, та 
времето дори от един век не е могло да им навреди? - 
учудено се питат хората. "Когато аз бях ученик в първо 
отделение през 1928 година, в училището имаше 76 уче
ника. Ходехме на училище и преди, и след обед, а моят 
учител беше Йован Яблан от Цстинье (Черна гора) - 
разказа ни Воин Дойчев. От 1944 до 1947 година в Ра
дейна се е учело до седми клас - мала матура. Учителите 
са били не само носители на просветното дело, но и
носители на развитието и напредъка на селото, носи
тели на здравното възпитание, носители на земеделск
ото образование. Поколения и поколения са се огра
мотявали в училището, където са учителствували учи
телите: Миодраг Петрович, Йован Яблан, Герго III ва- 
бата от Смиловци, Анка от Загорйе, Любча Мишев от 
Мъзгош. Петко, Петър и Лидия от България, Вера 
Мишева от Цариброд, Ненча А цев от Смиловци, Пър
ван от Сливница. Давитко от Градннье. Адам Георгиев 
от Верзар и Миланка. Петър и Олга Рангелови, Миле 
Николов, Павел Еленков от Вълковия. Перка Рома- 
нова от Сенокос, Трендафилка Иванова и Динка Ма- 
ринкова от Смиловци и др. За съжаление, и училището 
в Радейна е закрито. След ремонта училището изглежда 
великолепно, липсва му само звънът на училищния звъ
нец и детските викове и смях като някога. Сега в учи
лището е амбулаторията, която на 10 септември офи
циално бе открита с голямо селско увеселение.

След като радейнчани реставрираха манастира, отк
риха амбулатория, ремонтираха водопоите на Кладен
ци, Местната общност въведе местно самооблагане за 
реставрация на черквата, заради което Общинската 
скупщина отпусна финансова помощ - разказа ни на
шият събеседник Ратко Манчев, професор в гимназията 
в Димитровград, който ежедневно посещава родното си 
село. помага и се грижи за остарелите родители и осо
бено е заинтересуван за развитието и напредъка на село 
Радейна. Заедно с членовете на Местната общност той 
предлага, организира и изцяло подпомага всяка акция в 
това село.

си се хо-

съ-

- Следва -
Цветанка АНДРЕЕВА

СУПЕРЧУМА ЗАПЛАШВА СВЕТА Изолиран ген на 

гениалносттаЛОНДОН - Пазена в дълбока тайна смъртоносна ашното било, че при АИСХИКС убиецът бил соб- 
болест заплашва да се превърне в новата суперчума стаената кръв на болния. Белите кръвни телца вне- 
на Земята, пише британския в. "Нюз ъв дъ уърлд”. запно преставали да различават своите клетки от 
Напастта получава условното название ”автоиму- чуждите и ги възприемали като бактерии и агресори 
нен синдром Хикс” (АИСХИКС). Случаи на бол- в организма. Чуждите тела атакували стените на 

напоследък все по-често били регистрирани в кръвоносните съдове и буквално ги изяжадли, пре- 
САЩ и други страни и това принудило граждански връщайки ги в ситна решетка, 
и военни лекари да обсъждат спешно и тайно про
блема.

Ген на гшшелигеншноешша, отличаващ гениите от 
останалите хора, бе изолиран за Пръв Път от британ
ски учен, предаде РоПшерс. Генъш 1СР2Р е изолиран от 
кръвни проби на свръхиншелигеншни дена от спе
циален летен лагер в университета на Айова, САЩ. 
Всички имали коефициент ни интелигентност, който 
не се вйисвал в никакви ишблшш. В тяхната ДНК без 
изключение Присъствал генът 1СР2Р, докато в гру
пата от средни По усПех деш! той лиПсвал.

Генът е разположен върху 6-ата хромозома и бе 
изолиран след 6-годишни усилия на д-р Робърт Плоу- 
мин. Убеденсъм, че това е огромен Пробив в науката”, 
заяви ученият. Изследването ни д-р Плоумин ще сложи 
край на споровете дали генетичната заложба или 
образованието определяш доколко е интелигентен 
даден човек^ Откритието има и голям Принос в 
неврологията, защото разяснява до голяма стенен ме
ханизмите на функциониране на човешкия мозък.

(От ”24 часа“)

естта

Само за няколко дни човек се превръщал в немо
щен призрак и губил до 75 на сто от теглото си. На 

АИСХИКС било свръхковарно заболяване, за- петия или шестия ден започвали страхотни кръвои- 
почващо като обикновен грип. По тази причина ве- зливи по цялото тяло. Пациенти, починали от боле- 
роятно десетки случаи завършили със смъртен из- стта в САЩ и Русия, крещели в предсмъртните си 
ход, тъй като медиците правили погрешни диагнози мигове, че вътре в телата им нещо горяло. При 
за бронхопневмония, инсулт или инфаркт. Най-стр- аутопсията се виждали направо стопени органи -

изсъхнали, проядени и осеяни с микроскопични ду
пки. Хепатитът, ракът, дори СПИН-ът били нищо в 
сравнение с АИСХИКС, тъй като никой все още не 
познава тази болест, предупреждават учени.

Единственото засега противодействие на "автои- 
муния синдром Хикс” било подмяната 
кръвоносните съдове. То обаче било трудно 
ществимо и доста скъпо струващо.

Не било изключено АИСХИКС да е резул
тат от изтичане от някоя тайна лаборатория за 
биооръжия или средство от биологичната вой
на, смятат запознати. Други изследователи до
пускат, че вирусът дошъл от Космоса с паднал 
метеорит или дори със завърнал се на Земята 
космически кораб.

на част от 
осъ-

(От "Труд")
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СПОРТ © СПОРТ СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
НИШ-XV КРЪГ - ГРУПА ЮГОКУПАТА ЗА ПИОНЕРИ

ТОРИЯТА НА ИЗТОЧНА СЪРБИЯ
НА ТЕРИ-

? Лекоатлетките на
Железничар” ДОБРА ИГРА,

ЛОШ РЕЗУЛТАТ
"ЖЕЛЕЗНИЧАР” - "БАЛКАНСКИ” 2:0 (0:0)

”БАЛКАНСКИ”- 
” РАДНИЧКИ” (Ниш) 0:4 (0:2)

започнаха
подготовките за следващия сезон В първия кръг за Югокупата за пионери на 

Ниш, 5 ноември 1997 г. Зрители 300. Съиия Ппе- теРитоРията на Източна Сърбия в Димитровград 
уриг Цнешкович ош ЛеГшне-довър. ГолмиПаТют/м се,?Ре1Чнаха пионерските отбори на "Балкански" 
Йованович н 51 и Лилич н ЙЗ минута Жълти кип “ Раднички от Ниш. Гостите бяха по-добри и 
шони: Сшойкович ши "Железничар" Исич ош "Бал технически, и физически, така че напълно 
китки" ’ заслужено спечелиха победа.

В ^^ГЧ7аРм’„лСТ”ОЙКОВИ^-^ТОГКОВИ'16-5’ 6 (ВБ^и^^Г(^ 
Маркович 8 5 5 (Лк>бе»кови<' 6), Марков6,Тошев6,Иванов6 (Д. Глигориевич6.5)!
А Пг 6 5 (Живхович 6)- Лилич 7, Нацков 7, Алексов б и Андреев 6.A. Живкович 6 (Цветкович 7), Костич 7, М.
Йованович 7 и Д. Йованович 7.

Балкански'’: Живкович 6 (Ивчев 6), Исич 7 
Крумов 6,Л. Веселинов 7.5, В. Иванов 6,Димитров ма
6, Станков 7, Е. Иванов 6.5, Митов 6, Георгиев 6, СЪРЬИЯ
B. Веселинов 6 (Рангелов 6).

Играч на мача - Маркович 8.5 от "Железничар”. АНИТА ИГРАЕ УСПЕШНО 
Още едно гостуване на футболистите на "Бал- с

кански" завърши с поражение. Въпреки добрата В Шйабац се пРовежда сениорско първен- 
и До петдесетата минута равноправна игра и едно СТВО на СъРбия по шахмат за мъже и жени. При 
сериозно голово положение, "Балкански" и този мъжете У^стват 40, а при жените само 8 
път не успя да надиграе съперника си. В 51 минута състезатели- Първите петима отиват на полуфи- 
Маркович със силен удар улучи напречната греда НаЛа На п'ьРвенствот° "а Югославия. От димит- 
Рекушнралата топка беше посрещната от М Р°вгРадскиде шахматисти в женска конкуренция 
Йованович и от два метра той успя да вкара гол' В ШабаЦ е А,?ита т^л,^сова’ к°я™ 1*Ч,тае С двойяа 
В 63 минута Лилич затвърди победата. Незави- Ре™страция (за ШК Пирот и ШК Цариброд ).

р д В първите четири кръга от 4 възможен и точки
Анита взе 3,5. В петия кръг загуби, а в шестия игра 
наравно, така че до края сигурно ще заеме трето 
място и ще се класира за полуфинала на първен
ството на Югославия.

В началото на този месец със- 
атлетическия 

от Димит- 1тезателките от леко 
отбор "Железничар 
ровград започнаха зимните подго
товки за следващия сезон. Под ръ
ководството на треньора Алексан
дър Марков димитровградските 
лекоатлетки тренират 5-6 пъти 
седмично в спортния център 
Парк в Димитровград или пък 

във физкултурната зала 
ното училище, в зависимост от I 
климатичните условия. |

Според думите на Марков, под- | 
готовката би трябвало да продъл
жи до края на декември, а през яну
ари е запланувано да заминат на 
20-дневни подготовки в София.

Според Марков, най-добри ре
зултати през следващия сезон тря
бва да се очакват от Душица Де- Душица Деянова, Тамара 
янова, Тамара Стефанова и Йеле- Стефанова, Йелена Николова, 
на Николова. Тяхната спортна Дияна Стефанова, Саня Тишма 
форма ще бъде "тестирана” през
февруари следващата година, когато трябва да се проведат 
атлетически състезания в зала в Белград и София.

За най-добрата димитровградска лекоатлетка Душица Деянова 
Марков смята, че догодина, още в първите състезания тя може да 
счупи държавния рекорд в петобоя. ако подобри резултатите 

дисциплините скок на височина и хвърляне на гюле.

3$

V! И!

на основ-

ШАХМАТ: СЕНИОРСКО ПЪРВЕНСТВО НА

1

леко-
симо от поражението, имаше и нещо положител
но в срещата - ангажираната игра на целия отбор 
на "Балкански”, което 
тати.

обещава по-добри резул-
си в

Б. Д. В XVI КРЪГ Д. с.

БЛИЗНАЦИТЕ НА НАШЕНЕЦ ОТ СМИЛОВЦИ ИГРАЯТ В 
БК "СМЕЛТ ОЛИМПИЯ" И ФК "ОЛИМПИЯ"

Матяж и Томаж Тодорови - перспек
тивни спортисти в Словения

” БАЛКАНСКИ” - БСК 1:0_ В дерби срещата между отборите от края на
Димитровград, Н ноември 1997 г. Зрители: 1000. таблицата, "Балкански” спечели три важни 

Съдия: Богосав Сшоич ош Ниш - 7. Голмайсшор: точки 
Митов в 6Н минута.

при една упорита и интересна игра. 
Истински майсторски гол вкара Митов в 68 

"Балкански”:Живкович6,Костов7.5,Крумов минута от пряк свободен удар от 18 метра.
В следващия кръг Балкански гостува в 

Ниш.
7.5, Л. Веселинов 7, Исич 6.5 (М. Стоянов 6.5), 
Димитров 6, Пейчев 6, Е. Иванов 6 (Станков 6,5), 
Митов 7, С. Стоянов 6, Георгиев 6 (Рангелов 6). 
Играч на мача: Костов.

Д.С.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

Сувойничани пак 
не дойдоха!?

ПРОДАВАМ:
Т. Къща в Димитровград, ул. "Кирил и Ме

тоди" № 6: жилище 66 м2, два локала по 26 м2 
и дворно място 700 м2.

2. Нива в местността Къндина бара 
-7,30 декара.

За информации и договаряне 
ползвайте тел. (018) 40-188.

На 9 този месец в Босилеград 
трябваше да гостуват футболисти
те на "Младост” от Сувойница и да 
се проведе отложената футболна 
среща от втория кръг. Гостите 
обаче пак не дойдоха!? Тази пос
тъпка на футболистите, а преди 
всичко на ръководството на този 
отбор, е най-малкото неразумна, 
защото тази среща веднъж вече 
беше регистрирана със служебния 
резултат 3:0 в полза на босилеград- 
ския отбор, а по настояване на су
войничани решението бе промене
но. Сега става съвсем ясно, че няма 
никакво основание за друга жалба 

резултат ще остане. В 
босилеградския футболен отбор 
"Младост” коментират, че ръко
водителите на едноименния отбор 
от Сувойница са решили отново да 
провалят срещата в Босилеград, 
защото са знаели, че ще претърпят 
по-сериозна загуба и затова слу
жебният резултат е явно за пред
почитане.

ТомажМатяж —.
Където и да живеят и работят, 

хората от нашите краища, а и тех
ните деца си прокарват път към 
върха с присъщото си трудолю
бие, интелигентност и многоброй- 

способности и таланти. Та-

болисти на словенския столичен 
отбор и вече си е осигурил място в 
първата единадесеторка 
блянските "змайчеки”.

Баскетболистът Томаж също

На 17 ноември 1997 година се навършава една 
година от смъртта нана лю-

ЗЕХРА БИЛАЛИ 
от Димитровграде безспорен талант, което потвър

ди и с игрите си в младия състав на 
"Смелт Олимпия”. Тъй като кон
куренцията в този отбор е изклю
чително голяма, той обмисля иде
ята да мине в друг клуб от Първата 
дивизия, за да може да играе като 
титуляр и да се "калява в борбата 
с по-опитни баскетболисти.

Макар че тренират два пъти 
ден и играят мачове, Матяж и То
маж следват в Икономическия фа- 

в Любляна, както и сестра

ните си
ка и двете момчета на нашенеца 
Томислав Тодоров от Смиловци - 
20-годишните близнаци Матяж и 
Томаж - вече се откроиха като пер
спективни спортисти 
Матяж е футболист и играе в най- 
известния словенски футболен 
клуб "Олимпия" от Любляна, кой
то в предишна Югославия беше по- 

член на първата дивизия. 
Неговият брат Томаж е член на 
младия състав на най-добрия бас- 

Смелт

к.
Нейната топла усмивка и мил лик все още е ^ 
винаги ще бъде в нашите сърца.
Опечалени: съпруг Синан, синове Вахид, Беким И 
и Хариси Д

и че този

в Словения.

С тъга и болка на сърцето осведомяваме роднини, 
близки и приятели, че след дълго и тежко боледу
ване на 4 ноември 1997 година почина нашата 
мила съпруга, майка, стринка, леля, вуйна и снаха

ВИДОСАВАТ. ЕЛЕНКОВА 
от Сплит

Погребението се състоя на 7 ноември на градските 
гробища в Сплит

ОПЕЧЕЛЕНИ СЕМЕЙСТВА:
Еленкови от Сплит, Димитровград и Кладово, Ми
ланови от Каменица и Пирот и Илич от Ниш

на
стоянен 1

култет 
им Аленка. м. я.кетболен клуб в дежелата 

Олимпия", също от Любляна, кой- 
година беше трети в Издателство “Братство", Ниш,

Кей 29 декември 8, дава
то миналата 
Европа (участник в така нарече- 

"файнал-фор”).
Матяж Тодоров е започнал да 

се занимава с футбол преди девет 
години в Йежица, а когато е из
карал юношеския си стаж, една го- 

играл в отбора от Домжале. 
еминал във футбол- 

Вто-

.."V

ния

ОБЯВА
ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ отапреждевременната
и трагична смърт на нашия мил и непрежалим

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от Трънски Одоровци,

Димитровградско

ст^ше твоята загуба^защотсГсблагородиато^
човеколюбието си ти облагородваше всички^
Споменът за неговия скъп и незабравим образ 
никога не ще увехне.
фОбищетаНвТрънски Одоровци° ща ^оложш цветя и ще възкресим

О^™в'лНв°ноасв^Й1?во^НТИКОЛСОВИ0НИ _____________________

за приемане на 1 работник на вакантното 
работно място 

ЛЕКТОР-ЕЗИКОВ РЕДАКТОР

ШилоХя^
фИЛ?ати в журналистиката или в областта на 

тати в рното ТВОрЧество.

дина е
След това е пр
ния отбор от Ч-ьрнуч, член на 
ра словенска футболна дивизия, 

като добър гол- 
от головете 

свободен
където се е изявил 
майстор. Най-много 
си е постигнал от пряк

- българска

В това отношение
е^иледи^от най-добрите играчи в

Тези и други негови 
привлекли 

иа треньорите на 
"Олимпия” и те решили непремен- 
но да го доведат на стадиона под 
Бежиград. В момента Матяж е

най-перспективните фуг-

дивизията.
футболни качества 
вниманието

един от
14 НОЕМВРИ 1997 г.

ШтШ
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лт#о
БОГДАН НИКОЛОВ

”МЕРАБА
МУСТАФА”

Тоца ”Пуцп” од Лукавицу ра
ботеше на бензинскуту пумпу куде 
мотслат у Димитровград. Това бе
ше у онова време ка турци у колоне 
путуваоше с кола кроз Ди
митровград.

Свакога турчина койи доодеше 
за бензин на пумпуту Тоца га 
поздрвляше с "Мсраба Мустафа" 
и ако гп никьига нсйс видел. Елсм, 
йедън дън дооди йсдън турчин с 
кола за бензин, излази из колата и 
Тоца га поздравля с "мсраба Мус- 
тпфа”.

Турчи пат се "пресече”, погле
да Тоцу и рече:

- Одека знайеш да ми йе име 
Мустафа?

Наш Тоца се не збуни и одъпе

Ссмам се ким бсошс реишли да ми даду место у весиикат да 
шприем думу-две м това или онова н{0 стане но нашият край. 
Имаше у редакциюту на веснпкат йедън мустаклия н ка ме 
изокаше, а он рече: "Манна, нийе тука смо решнли да ти бадема 
место за рабушне, отн имаш набинено око, а чули смо ноиу’ дека 
не цепиш бъсму мло/о никому, имаш етнекавъц, па айде ударай 
рабушне, ама гледан тека ем да се народ нонасмене, ем да види 
кво ни накуцуие у тия живот. Е/а твоята писания отворе очите 

затварто насилу и /ледаю да не ви де онова 1цо

<? '
■3:

:
иа тия що си гъи 
съв народ види}"

Тека ми рече Мустаклията, а меие йедна ме вача, друм ме пуи$а. 
Почеша се куде ме не сърби, на му отювори:

"Слушай, дете, я съм вечимка стар човек, и с мене не мои да си 
праите майтаплъци. Истина йе, йел съм от кокошку ногу, и това 
що видим, обичам да кажем, ама право та куме у очи. А нали 
знайеш къв йе нашият народ: обича да се сме.йе, ама на другога. 
Щом га пием пипнеш, а он рипа и се рита до бора. Немой да ме 
увилите у некою белю, та после да не могу да се искобелям...

"Па ако ?а и попрекардашиш, нийе смо тука да те оранимо. 
Само ти гледай това що удараш на рабуш да йе истина. Ако 
некому испадне тая истина горчива ябълка, никои не м йе карал 
да бере кьиселице. Пали знайеш: кой кико си постелье - 
легне".

" Добре де - реко я - ама я съм учил да пишем на плочу с крижулю.
на мастнляв молив, а еве съга нескопосано дъруким

* ко из пушку:
- Знлйсм те од лани, ка ми оста- 

де дължан!
- Колко сам ти дължан? - пита 

турчинат и се вану за портмонето.
- 20 маркье! - отсече Тоца и га 

гледа у вър у очи.
Турчинат извади паре, даде 

Тоци, улезе у кола и одмагли.

тека че

После мнну 
имикалку..."

"Арно, Манчо, що спомену това: нийе че ти дадемо машину за 
нисуванье, а ти лъка-нолъка че се научиш..!'

Нема да ви распраям с кве мукъе съм учил да пишем. Пър 
селячкьи, не се свиваю, ама истина лъка-нолъка, букву по букву, 
некако свико. Най-мло/о запиняше кига наблгски да исплюйем

М. Андр<с/)\ОсЛ<5\. ВЗЗ

НЕМОЙ ДА МЕ 
ОДГОЛИШ, БАЕ

един от членовете на отбора.
- Не са наши, български са! 

- веднага възрази досегашният 
председател на ловджийското 
дружество, който също е член 
на ИО.

ВЪЗПИТА
ТЕЛЮ!

сти

Преди повече от 30 години чет
въртък стана пазарен ден в Звон- 
ци. Оттогава всеки четвъртък тук 
идват пазарджии от околните села. 
Веднъж на звонския пазар дошли 
възрастен ясеновделчанин и срав-

камичето, демск да кажем онова пред койе си затварамо очите. 
Напишем га, па се размислим: чекай Манчо, да не си ги попрекарал 
малко. Въртим-сучем, обърчам навам, обърчам натам, ама нак- 
раят пак си излезне същото: тая и тая работа не ни чини, а не 
ни чини затова що еди кой аI нече да си гледа работуту кико шр 
требс.

Натаием я тека, ония там у редакциюту се догштую, гледаю 
на ренгьел сваку мою думу, мерс гъу на кантар и най-после реше 
да пуигу. Е, после да не си у нъину кожу.

Иеднушка бео там, тамън излезъл вссникат, бео ш/сал за 
некикву лочку, ка се удърнкаше теливонъс, кико може да се пише 
за туя лочку, она негге и никиква лочка, ама вода иуз се събере ка 
падне дъж, на с това наше иисуванъе узбудимо народ, съга и не 
смейе да мине натам, оти има с нробушени опънци, на ногье че 
измокре... И не знам кво йоще наоратише на редактуротога, а он 
човек само глади, демск не йе доисъл краят на свет ат, ако йе 
написано, ама нека гледаю нскико да насипу това место. Не мину 
време, нутат с лочкутубеше асвалтиран, ама на мене се ленну 
йедно църно петно, та и до данъска си берем ядове за това. Това 
йе само йедън случай, а свак рабуш йе случай, иа са видите да ли 
ми йе лъсно.

Детската градина подаде
иск за назначаване на нови 

Изпълнител-възпитателки. 
ния отбор не го прие.

От година на година намал
ява броят на новородените, а

ДА СИ 
НАКОСИ 

СЕНО...
нително млада негова съселянка 
Купували едно-друго и най-сетне 
решили да си тръгнат за Ясенов 
дел.

възпитателните са все по
търсени!?

По пътя, който минава под 
Асеново кале, през гори и скали, 
жената интересно одумвала съсед
ките си и двамата не забелязали, че

На един
който е пенсионер и отглежда 
около стотина овце, неотдавна 
изгоря сеното. Сега той търси 
помощ от общината да изхрани 
овцете си. Изпълнителният от
бор се съгласи да му дадат 1000 
динара.

- И да си накоси колкото 
иска сено от миналогодишните 
неокосени ливади на ”Сто- 
чар”, - пак добави един от чле
новете на Изпълнителния от
бор.

каменичанин,ЧИИ СА 
ВЪЛЦИТЕ *>' вече са пристигнали пред първите 

къщи. Тогава ясеновделката се• •
На един нашенец, който па

зи чужди овце, вълци удавили 
няколко от тях. Понеже сам не

сепнала и продумала на съселян
ина си:

- Све що съм ти казала, све йе 
истина, ама чу те молим - немой да 
ме одголиш, бае!

Бая се усмихнал и я "успоко-
може да навакса щетата, той 
потърси помощ от общината. 
Изпълнителният отбор реши 
да му дадат две овце от ”Сто- 
чар”.

ил”:
- А, не бой се, не бой се! Ка те 

не одголи под Калето, са и да са- 
кам, не могу, млого народ че види...

Е, а тия дни, изока ме йедно дете от редакциюту и рече: "Дедо 
Манчо, да дойдеш, съга смо се ком...(йезшс че искълчим, ама не могу 
да повторим кво рече), че требе да научиш да пишеш на ню. Отидо 
и има кво да видим: същата машина що илачам данък или ток. А 
я знам: она постояно ме искаруйе да съм дължник.

" Чекай дете, ама тая машина кока преувеличава, зна.м гъу 
Електричното, и от Пореското..''.

"Млого йе наметна, дедо Манчо. Я че ти

- Нека да помогне и лов
джийското дружество, тъй ка
то вълците са техни - добави А. Т. Й. Миланов

^АССН отщ

- Кого? покажем малко, а ти
после че се научиш. Само требе да притиснеш еве тука. А 
че си пишеш ко на машину за нисанъе..!' Кво напишеш, че при
тиснеш тука и она йе запомнила, а после сама че предава това 
що си написал..''.

"Арно, арно, ама я ти кажем дека преувеличава. Кво че излезне, 
ако почне и она да додава. Я истина малко га запържим, това що 
ударам на рабушат, па ме вача опра и она да не додаде, та тъгай 
дибидуз да га не пресолимо...".

"Нищо не се плаши, дедо, тека ко га напишеш, тека че иде" - 
рече детето.

Знам ли: мене све ми дзебне около

рмеувя: БДннмтроо после

~ 1 [ЯЪШ&АЯ,Щ СЕГА ,
г7У1*они - кГого?

сърце, немам доверие у туя 
машину. Да не се откачи некой чарк, па почне да искаруйе све кико 
що си йе. Тъгай сл<о га награбусили сьглам.

Па еве с тия рабуш си давам отод: ако нещо йе пресолено - 
виновън йе колтуторат, да знайете!
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