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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
Ш• II щЩ

ОАГ„ „ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕ- 
ЗАВЪРНА ОТ ТРИДНЕВНОТО ПОСЕЩЕНИЕ

ТТГ [|гн г»1 ■;

ЮГОСЛАВСКИЯТ 
ВИЧ СЕ 
КИТАЙ

ДОКУМЕНТИВ

ДЕКЛАРАЦИЯОТКРИТ ПЪТ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЪЮЗНА РЕ
ПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Пекин следната Декларация за приятелски отно
шения и сътрудничество между Съюзна репуб
лика Югославия и Китайската народна република:

Съюзна република Югославия и Китайската 
народна република, в по-нататъшния текст - 
"страни”, изхождайки от традиционното приятел
ство и съдържателно сътрудничество между две
те страни, особено на политическото, икономи
ческото, научно-техническото и културно-прос
ветното поле, целейки дългосрочно, стабилно и 
всестранно развитие на междудържавните отно
шения и желаейки пред прага на XXI век дълго
срочно да утвърдят мира и просперитета в Европа 
и Азия и по-нататък да укрепват и развиват взаи
моотношенията си на основата на приятелството, 
разбирателството, равноправието и взаимната 
полза, заявяват следното:

1. Страните смятат, че се ускорява процесът на 
мултиполяризацията на света, че развиващите се 
страни като цяло от ден на ден играят все по- 
значителна роля в международните отношения, 
че регионалните организации за икономическо 
сътрудничество проявяват голяма виталност и че 
политическото, икономическото и културното 
развитие на отделните страни се реализира чрез 
различни форми. Вече се утвърди съвместната 
практика на все по-голям брой страни да изграж
дат взаимно уважение и равноправие и да избегнат родна република в международните отношения, 

във вътрешните работи на други страни високо оценява приноса й за опазването на мира и 
и натрапването на собствени становища на други, сигурността в Азия и света и самостоятелната 
да уважават диалога и сътрудничеството и да из- мирна външна политика на Китайската народна 
бегнат конфронтацията и конфликтите. република. __

Двете страни се противопоставят на употре- 4. Съюзна република Югославия и Китайската 
бата на силата или на заплахите със сила в между- народна република са приятелски страни и между 
народните отношения. Общо взето, сегашната двете страни и двата народа съществува дълбоко 
международна ситуация се развива в посоката на традиционно приятелство. Двете страни изказват 
по-нататъшното намаляване на напрежението, удовлетворението си от сътрудничеството, което 
като при това мирът и развитието са основни ха- осъществиха през последните години в областта 
рак^еристики на днеш юто време, макар че все на политиката, икономиката, културата, просве- 
ошЛъи^ствуват присъщите на студената пойна тата и т.н. Те смятат, ме дългосрочното, стабилно 
о^мишлеГя хегемонизмът и политиката на пра- и всестранно развитие на взаимните приятелски 
размишления хегемон сто„анско отношения и сътрудничество представлява съв-

1,0 силния, между! I 1Ю.натагьксе местно желание на двата народа, съответства на
и богатите, основните интереси на двете страни и е принос 

към мира и развитието в Европа и Азия.
Страните са съгласни да укрепват и разшир

яват политическия си диалог, включително и диа
лога на високо равнище, и да поддържат между- 
парламентарни контакти и сътрудничество.

5. Изхождайки от принципите на пазарното 
съвместните интереси, страните ще 

взаимно икономическо

* Твърде резултатно посещение • Увереност в успеха _
югославско-китайското сътрудничество • Удовлетворение 
от установеното лично приятелство с китайския президент

на

жт

вш
Тържествено посрещане на белградското летище

Президентите Милошевич и Цемин на площад 
Тианмен в Пекиншевич каза. че "това значи голя-"Посещението ни в Китай

ската народна република бе твъ
рде успешно. То ще отбележи 
началото на едно широко и всес
транно сътрудничество между 
нашите две страни. Съвместни
те ни определения са вградени в 
официалния документ, 
подписахме - Декларацията за 
приятелство и сътрудничество 
сключена между СР Югославия 
и Китайската НР.

ма гаранция и подкрепа за реа
лизацията на програмата за сът
рудничество. за което се догово
рихме савместно”.

- Съвместните ни определе-

Югославската страна придава голямо значе
ние на положителната роля на Китайската на-

намесата
ння за всестранно сътрудничест
во са вградени в Декларацията за 
приятелство и сътрудничество 
между СРЮ и КНР - каза прези
дентът. - Тя обхваща икономи
ческите, научни, културни и 
всички Други видове сътрудни
чество и сигурен съм, че ще 
представява важна институцио
нална основа, която ше насърчи 
бъдещото още по-добро сътруд
ничество.

Президентът Слободан Ми
лошевич припомни, че на посе
щението си в Китай се придру
жаваше от представители 
най-големите ни предприятия, 
които сключил и там редица кон- 

. "Всичко, кое-

който

С тези думи югославският 
Слободан Милоше- 

посе-
президент
вич прецени тридневното 
щение на югославската държав- 

стопанска делегация в Ки- 
си Бел-

на и
тай след завръщането вото на

развитие е неравномерно, така че и 
увеличават разликите между бедните 
Съюзна република Югославия и Китайската на
родна република са готови да укрепват сътруд
ничеството и консултациите си в международните 
работи и да полагат усилия за изграждането 
мирен, стабилен и справедлив нов международен 
политически и икономически порядък, за опазва

на световния мир и насърчаването на общото 11
развитие па човечеството. гзтпишнчество търговския обмен, развитието

2. Китайската страна уважава ^ ' - ф™„ на ^операция и специализация

Съюзна република Югославия и нейните големи ТРС™ разширяват полезното взаимно
усилия и принос за утвърждава^!о в мирния 1 ство вобластта на науката,техниката,
процес а Босна и Херцеговина и 3" прк „могинте, културата, изкуството, образова-
доляване на кризата в предишна 1°т1к спорта, информирането, защитата на жиз-
■гайската страна уважава активното застъпване на 1 • °р ‘ ! „ здравеопазването и между
югославската страна за стабилизирането на об- ^ганизации.
становката в Югоизточна Европа " ™съюзна У 6. Страните ще развиват сътрудничество и в 
ларира своята подкрепа за »ръ!>а, |’ Г/ “б,“! областта на правните п консулските отношения,
република Югославия в между! Р А * за ,а улеснят контактите и обмена между граж-
иост. , сво. даните си. Страните ще си сътрудничат в борбата

3. Югославската страна отново под юргана "тонизираната престъпност, в борбата смежду-
становище по в ьпроам ^ родния ТР роризЪм, нелегалната търговия с нар- 

котици и оръжие, фалшифицирането на банкно- 
контрабандата с културни ценности, както и 

застрашаването на цивилния въздушен

град.
"Китай днес е не само наи- 

многолюдната страна в света, но 
и най-успешната държава 
та, което се потвръждава от по- 

локазатели,- каза Мило
шевич и добави че - повече от 

той има невя

нав све

лавечето кретни договори 
то бе направено по време на това 
посещение,” каза президентът, 
"представлява първата крачка 

едно твърде успешно сътруд
ничество, което предстои между 
Югославия и Китайската Народ- 

Република. Времето ще пока- 
че това наистина е така и аз 

това” каза юго- 
Слободаи

едно десетилетие 
ждано, в съвременното 
ство, стопанско развитие, 
вечето области на високата тех
нология, като телекомуникаци
ите и промишлеността Китай ве
че е в новото столетие . -Сът
рудничеството между Югосла- 

Китай ще има голямо зна- 
и за двете държави. Израз

ен от то-

човече- 
В ло

ното полезното
Но

на
жс,
твърдо вярвам в 
славският президент 
Милошевич на Белградското лс-

си от

вия и
чение
явайки удоволствието 
ва че установил лично приятел
ство с китайския президент Джи- 

Мило-

слсд завръщането
си посещение вти ще,

тридневното
Китай.Цемин, президентътанг

ЮГОСЛАВСКИТЕ 
БИЗНЕСМЕНИ СЛЕД

ПРЕСТОЯ СИ В КИТАИ
Посещението на

ската НР предложи възможности, икономи,1еско сътрудничество 
тракти и прокара път за б М I миението на представителите па 
между двете страни, единоду! президента Милошови
югославските фирми, които Р^^аднатп страна в света, 
на официалната му визита в н. ^ ^

сто ясно и принципно 
Тайван, изтъквайки, че съществува само

кг-яяя-сгя-ж
правителство, което представя китай 

кия народ. Затова Съюзна република Югославия 
няма да установява официални отношения, пито пък 
има официални контакти с Тайван.

ги.
срещу

Пекин, 13 ноември 1997 година.

Президент 
на Китайската НР

Джипнг Цемин

легитимно Президент 
па СР Югославия 

Слободан Милошевич



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯЮГОСЛАВСКИТЕ 

БИЗНЕСМЕНИ СЛЕД 

ПРЕСТОЯ СИ В КИТАЙ
ПРЕЗИДЕНТЪТ СТОЯНОВ ПРЕБИВАВА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЯПОНИЯ

$50 МИЛИОНА НИ ДАДЕ ТОКИО 

ПО ЗАЕМА ФЕСАЛ(От стр. 1)
Всички срещи на президента Милошепич е най-внешите ки

тайски ръководители приключвали е едно и също поръчение: - 
политическата блнзкост трябва да спомогне за икономическото 
доближаване. За това трябва да се ангажират и правителствата и 
стопанските дейци ог двете страни, защото неимоверно широко е 
полето на неизползуваните до сега възможности за сътрудниче
ство.

Президентът Стоянов закуси с 8 от най-могъщите банкери, ”Мсйджи милк” иска да изнасяме кисело 
мляко за Китай

ХАШИМОТО 
РЕЦИТИРА БОТЕВПо време на визитата на югославския президент в Китай, при

дружаващите го стопански деятели, ръководители па югославски 
фирми подписаха 12 договара за сътрудничество. Последния т от 
тях е подписан броени часове преди приключването па посеще
нието. Става дума за договор в областта на мобилната телефония, 
който от югославска страна подписаха Мобтел "Сърбия” и "БК 
ПТТ мобтел".

”Тоз, който падне в бой за свобода, той 
умира", рецитира снощи Рютаро Хашимото 
на приема в чест на българския президент 
Петър Стоянов. Като мисля за пътя, изминат 
от вашата страна след създаването й, не мог а 
да не почувствам значението на историята, 
вдъхновила този стих, каза японският ире-

не

ОТЗИВИ
миер.

Междувременно Надежда Михайлова ло
бира за коридор № 8. Транспортният коридор 
№ 8 е интересен и за Япония, тъй като гя дава 
кредит за пристанище Бургас, убедена е мин- 
истърката след срещата 
Кейдзо Обучи. Г-жа Михайлова и г-н Обучи 
подписаха съвместно заявление на минис
трите на външните работи за дейността на 
двете министерства. Те си размениха ноти за 
дарението, което Япония пред 
Народния театър "Иван Вазов ’ в България за 
реконструкция на неговата музика. По идея 
на г-н Обучи в Япония 300 български младежи 
ще получат шанса до 2000 година да започнат 
да повишават образованието си в информати-

ЕВРО-АЗИАТСКИ 
МОСТОВЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО си със своя колега

Медиите в света посветиха изключително голямо внимание на 
току-що приключилото официално посещение на югославския 
президент Слободан Мнлошевнч в Китайската народна Република, 
преценявайки го като важно събитие и един от мостовете за сът
рудничество между Европа и Азия.

Тези преценки се подкрепят и от изводите, че именно в момента, 
когато Китай е в самия център на световната политика, и се утвърди 
като страна, която през идващото столетие несъмеио ще бъде един 
от най-важните международни фактори, се стигна до посещението 
на югославския президент и разговорите му с най-впешп държавни 
ръководители на КНР.

Агенциите и електронните медии посветиха еднакво внимание 
и на политическите, и на икономическите аспекти на това 
посещение. Повечето световни медии цитираха и части от съвмест
ната Декларация за приятелските отношения и сътрудничеството 
между Югославия и Китай. Посочва се и становището на Китай в 
подкрепа на завръщането на Югославия в международните инсти
туции и организации.

Високото равнище на взаимното разбирателство и двустран
ното желание на Белград н Пекин за още по-тясно сътрудничество, 
особено на икономическото поле, очевидно се следи с внимание от 
европейските страни, които са готови, преди всичко от аспекта на 
бизнеса, да подкрепят установяването на такива мостове с Китай.

И всички китайски медии посветиха голям брой публикации на 
посещението на президента Милошевич в Китай и разговорите му 
с президента Джиянг Цемин. В тях се подчертава, че разговорите 
са преминали в сърдечна атмосфера и че приключили с подписва
нето на Декларацията за приятелски връзки и сътрудничество меж
ду двете страни.

Националната агенция "Хсинхуа" обнародва целият текст на 
Декларацията, а това направиха и водещите вестници "Женмин 
жибао и ’ Гванмин жибао”, като поместиха и фотографии от 
срещата на двамата президенти и обширни информации за разго
вора им.

Вестник Чайна дейли”, който се печата на английски език, 
цитира думите на президента Цемин, че Китай "ще продължи да 
подкрепя независимостта на СР Югославия и териториалния й 
тегритет”.

"Неотдавнашното посещение на югославския президент Сло- 
бодан Милошевич в Китайската НР представлява важно събитие, 
което откри нов етап в двустранното сътрудничество" - подчерта 
на пресконференция официалният говорител на китайското минис
терство на външните работи Шен Гоуфънг. Той посочи, че посе
щението на президента Милошевич е потвърдило, че югославско- 
китайските отношения се отличават с тъждествени становища от
носно много външнополитически въпроси и принципите за равно
правно международно сътрудничество. "Всестранното сътрудни
чество между Китай и Югославия е от взаимна полза” каза той.

Представителят по печата към китайското външно министер
ство подчерта, че съвместната Декларация за приятелските връзки 
и сътрудничество между Югославия и Китай, която подписаха през
идентите Милошевич и Цемин представлява важно събитие

между двете страни. "Съвместната Деклара
ция е основа за бъдещите по-всестранни връзки между двете при
ятелски страни" - казал Шен.

Японският министър-председател вдига тост в 
чест на българския президент остави на

Договор за отпускане $50 млн. но заема ФЕ
САЛ на България бе подписан вчера в Токио, 
съобщи БТА.

Заемът е предназначен за стабилизация на фи
нансовия и реалния сектор на България. Това ета
па след среща между българския президент Пе
тър Стоянов п председателя на Ескимбанк Хи- 
роши Ясуда в двореца Акасака. Документът бе 
подписан от вицепремиера Александър Божков и 
от г-н Ясуда.

Президентът Стоянов имаше бизнесзакуска с 
8 от най-видните японски банкери. Безпрецедент
но за японската практика, частни и правителст
вени банкови представители седнаха и разговар
яха делово с българския президент. От частния 
банков бизнес бяха шефове и заместник-шефове 
на банка "Токио - Мидубиши”, Санвабанк, Суми- 
томобанк, Федерацията на японските банкерски 
асоциации и други. Заместник-шефове на Фонда

ката, компютърното дело.
(”24 часа”)

Българските бизнесмени, придружаващи 
президента Стоянов, бяха приети от предста
вители на японската организация на външ
ната търговия ДЖЕТРО. Обсъдено било сът
рудничество в обучението на менмджърски 
кадри, в информационната дейност, търгови
ята и инвестициите. Нашите бизнесмени се 
срещнаха и с представители на най-голямото 
обединение на едрия бизнес в Япония КЕЙ- 
ДАНРЕН.за задгранично икономическо сътрудничество и 

на Ексимбанк представляваха правителствени и 
финансови институции.

България би могла да стане един "мегаиндус- 
гриален парк", каза г-н Стоянов, със съвместни

гасаки. произвеждаща кисело мляко по българска 
технология. Там на българската страна е било 
предложено да се създаде смесено предприятие с 

българо-японски производства за износ към За- фирмата "Ел Би Булгарикум" за производство на 
падна Европа. кисело мляко за пазара в Китай.

По обед българският президент и придружа- Снощи българският президент има работна 
ващата го делегация посетиха председателите на вечеря с премиера Рютаро Хашимото.
Долната и Горната камара на парламента. След 
това разгледаха фабриката "Мейджи милк” в Чи- ГСтандарт”, 19 ноември 1997 г.)
ИНИЦИАТИВИ

ДЕЙТЪН- ДВЕ ГОДИНИ 
ПО-КЪСНО

ин-

БАЛКАНСКИ
ЕКОЛОГИЧЕН

ЦЕНТЪР
На днешната дата през 1995 година 

"Райт Петерсън" в американското градче Дейтън беше
мирното спопразумение за Босна и Херцеговина, а на 

14 декември същата година във френската столица беше под- 
Парижкото споразумение, с което бе сложена точка 

на четиригодишната война в някогашната централна репуб
лика на предишна Югославия.

Днес, две години по-късно, когато православните христия- 
честват Архангеловден, сърбите от Република Сръбска 

едва ли ще могат да се радват на великия празник и на дву- 
годишнината на мира, защото утре и вдругиден там се про
веждат преждевременни парламентарни избори. Определени 
като средство за преодоляването на раздора между държав
ните ръководители на РС, преди всичко между президентката 
Биляна Плавшич и члена на Председателството на Босна и 
Херцеговина от РС Момчило Краишник, тези избори трябва 
да възвърнат спокойствието на народа и да прокарат път на 
интеграцията на Република Сръбска в международната общ
ност. За 85-те депутатски места в Народната скупщина на РС 
ще се борят кандидатите на 28 политически партии, 10 от които 
са новорегистрирани, и на 3 коалиции, както и 18 независими 
кандидати, сред които е и нашенецът Илия Дамянов.

Извънредните парламентарни избори в Република Сръб- 
™ се пРовеДат под надзора на Организацията за сигурност 

трудничество в Европа, а за първи път в едни избори в 
ьосна участващите партии, коалиции и независими кандидати 
д опРеДелят как Ще бъдат записани на избирателните
-?НИ ' На киРилииа или латиница. Според общата оценка 

с политическите аналитици н наблюдатели, главната борба
вп.п;ГГеНДарНгОТО мнозинство ще се води между управля- 

СРъбска Демократична партия (СДС) и новосфор-
съюз (СНС)РТИЯ На президентката Плапш»ч Сръбски народен

във военната база 
под

писано

писано н
Седалището па центъра ще бъде 
СР Югославия

в

Към края на миналата седмица 
правителството на Съюзна републи
ка Югославия оказа

ни

във пълна подкрепа 
на предложените от ресорното мин
истерство дейности за основаване на 
Регионален

взаимоотношенията

/ център за защита на 
жизнената среда на балканските 
страни. Седалището на 
бъде в СР Югославия.ПОДКРЕПА НА 

БАЛКАНСКОТО ЕДИНСТВО
центъра ще

Регионалният център трябва да 
допринесе за развитието и усъвър
шенстването не само на екологич
ното, но и на целокупното сътруд
ничество на балканските страни - СР 
Югославия, България, Румъния, Ма
кедония, Гърция, Албания и Турция, 
както и на Босна и Херцеговина, 
Хърватин, Словения и други държа
ви, които проявяват интерес за това. 
Това се отнася преди всичко за Ита
лия и Кипър заради защитата на Ад
риатическо море, както и за Унгария 
заради защитата на жизнената среда 
в Подунавския басейн.

"В Русия се смята, че неотдавнешната среща на лидерите на балкан
ските държави на остров Крит показа, че водачите на тези страни могат 
да се съберат и да обменят мнения за установяване на взаимно изгодно 
сътрудничество, стабилност и добросъседство” - е заявил директорът 
на Департамента за информиране и печата към руското министерство 
на външните работи Генадий Тарасов.

Тарасов смята, че Критската среща ще даде тласък и за реали
зацията на руско-гръцката инициатива за свикване на конференция на 
държавните и правителствени ръководители от страните на Югоиз
точна Еавропа с участието и на постоянните членки на Съвета за сигур
ност към ООН и другите заинтересовани държави и международни 
организации. Руският дипломат е подчертал, че вече е назряло времето 
за такава среща и предполага, че тя би могла да се проведе през втората 
половина на 1998 година.

В. Бойковв 21 НОЕМВРИ 1997 г. ШмшШ



Марянович: Ще защитим 

стабилността на цените и 

курса на динара
• Правителството на С-кпйнп п *
зацнята „а основната концепция настаГщГза"0"™ 
Съгласуван,, действия на републиканското 
ство и Народната банка на Югославия

"Уверявам

ДЕН НА ГРАНИЧАРИТЕ

ЗАЕДНО С НАСЕЛЕНИЕТО В 
ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДОБЛЕСТНАТА 

ЗАДАЧА

' о„ ‘ ‘ 4 а кРаи село Градинье. възможно по-бързо да възстановим онова, което
‘ ^ еството говори комендантът на Ниш- загубихме от международната изолация. Имаме

^ ^с’ генеРал майор Негосав Ни колим, достатъчно воля и намини заедно с народа да за- 
които посочи, ме тази дата се отбелязва за трети пазим 
път.Известно

си по реали- 
ционнатаполитика • 

и съюзното правител-

отказва от основната "концептш'',^? на СъРбня не сам° че не се 
която води през изтеклите стабилизационната политика,
дейността си, за даИ^^азистабилногтт^ДИНИ’ 3 напРотив ‘ засилва
Това е основната цел на съгл-1гЯи 3 Н3 ?ените 11 кУРса на динара, 
ликанското и съюзното У пте денствня и мерки на репуб- 
Югославия в об“на ГГ,еЛСТВ° " Народната банка
приложен^тез^/дн?,11 Б^>1М^те°1пОЛН1^1'и1 1̂^1иН^^1и’С^а'^°1^а^а

лиз,фат курса Т„а яа” стокГна

в център Сава

нашата граница и следващия Ден на 
е, че граничните войски са били граничарите да посрещнем с още по-добри резул- 

създадени с Указ на крал Петар Първи от 1913 тати”, изтъкна генерал Николич.
От името на Пиротски окръг 

и от гражданите на Димитров
град граничарите бяха поздраве
ни от председателя на Димит
ровградска община Никола Сто
янов ”Вие сте тук, за да изпъл
ните най-доблестната задача - 
защита на родните граници. Ни

на

кога населението от тези краи
ща не е оставяло само на вас за
щитата на държавната граница. 
Ще направим всичко възможно 
тази задача и занапред да се из
пълнява все така успешно.”

На тържеството присъства
ха и представители на всички 
гранични служби, представите
ли на общината, както и на мно
го предприятия и фирми от об
ластта.

се тези дни
туация в нашата република ЗЗСеДаНИе °бсЪДИ икономическата с„-

В посланието си Марянович подчерта решимостта на правител
ството на Сърбия и на останалите фактори на икономическата 
политика да създадат благоприятни условия за съживяване на 
стопанската дейност на пазарни основи. По мнението на сръбския 
премиер, тази цел може да се постигне само чрез опазване на 
стабилността на цените и курса на националната валута, конкретни 
реформи в областта на собственическата трансформация, престру
ктуриране на стопанството, либерализиране на икономическите ни 
отношения със света и насърчаване на производството и износа от 
реални източници.

Затова не трябва да се надяват на нова инфлация ония, които 
на нейните вълни искат да реализират парциалните си интереси за 
сметка на най-голяма част от стопанството и на най-голям брой 
граждани. На сегашното правителство беше вменено в дълг да 
потуши хиперинфлацнята и да възвърне доверието на народа в 
динара и през изтеклите четири години то успешно изпълни тази 
сложна и отговорна задача, като освободи гражданите от големия 
им страх от инфлацията и общата нестабилност. Затова правител
ството няма да направи ни най-малката стъпка в тази посока”, 
категорично заяви премиерът Мирко Марянович в края на 
посланието си до Централния координационен тим.

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ВИНАГИ БДИТЕЛНИ
И тази година, по повод 13 ноември - Деня на ворно сътрудничество и взаимодействие между 

граничарите, на граничните застави в Босилеград- тях и местното население. С висок морал и голям 
ска община бяха организирани тържества, които патриотизъм те изпълняват своите общи задъл

жения - опазването на границата. Благодарение 
на тяхната ежедневна бдителност от миналого-

преминаха под знака на традиционните срещи и 
увеселения на войниците-граничари и населени
ето. Освен представители на трудовите колективи дишния им празник до сега не е имало по-сериозни 
- покровители на граничните застави и Общин- нарушения.
ската скупщина, на тържествата в заставите при- На най-добрите войници-граничари бяха връ- 
състваха и хора от околните села, които пожелаха чени признания. Неколицина от тях бяха награ- 
на домакините си лек войнишкия живот, добро дени с петнадесетдневен отпуск, 
здраве и успешно опазване на границата. Грани- След като гостите бяха почерпени с различни 
чарите им благодариха чрез сърдечно посрещане питиета и традиционен войнишки фасул, по време 
и топло гостоприемство. Пред граничарите и гос- на тържестата на някои от заставите бе устроено 
тите командирите на граничните застави произ- истинско съвместно увеселение с песни и хора. 

поздравителна реч, в която между другото При това обаче нито за миг не беше пренебрег
ната бдителността при опазването на границата - 
докато едни се веселеха, други бяха на пост.

АКТУАЛНО

Потребителски кредити
Работната група към Сдружението на югославските банки ще 
днес среша със съюзния министър на вътрешната търговия 

Милорад Мишкович, на която трябва да се обсъди окончателната 
версия на банковата Уредба за потребителските кредити. С нея ще 
се уредят условията и начините за отпускане на такива заеми. Както 
е оповестено, кредитите ще се изплащат в срок от шест месеца ( за 

отопление), до една година (за бяла техника, мебели и 
машини). Началната вноска ще бъде 30%, а лихвите

има
несоха
подчертаха, че граничните части са модерно и 
съвременно обзаведени войскови единици и пред
ставляват ефикасна отбранителна организация, 
отличаваща се с традиционно другарство, ползот-

м. я.
зимнина и 
различни други 
3-4% на месец.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ

ЛЕГРАДПромяна в решението за 
граничната такса

Когато решат да пътуват в чужбина, югославските гражадани 
за изпредеше могат да платят граничната такса само в пощите или 
в*клоновете на Службата за платежен оборот към Народната бан .
^“нЙо^г^нГГо^ав^ит^^нтннцн ще признават 

квитанции за платена гранична такса преди встъпването в сила 
на решението. _____ ___________

Незначителни нарушения на 

обществения редна
нарушения на обществе- проблеми им създава недо- 

, което също стигът на средства. Това е при
чината за липсата на редица съ- 

мн- 
осо-

На проведеното па 12 ноем- всички 
вой т.г. заседание на Изпълни- ипя ред са намалели
ТСЛ1ШЯ съвет на Общинската ек- тика “кура*аасш "занапред временни учебни помагала, а 
ушцина а Босилеград бяха обс ь- ■ .^йстаа ефективно, ого от училищните сгради,
дени и приети няколко Информа- .ряб^* да се де с, аа бе(ю „ Уелата, Са в крайно неза-
нии и отчети. Между друюто, бързо! и к<» Р* Р „особено видно положение. Ако не се пре- 
членоиете но ИС коментираха на ст.к1....|ТаУ „о ' пазарите, дприемат необходимите мерки,

Н:«=касто.=^РУ; НЯК^™^бР„УоГвъз-

„ата, информациите за ™ ^ ггг —ската градина, както и отчетите ислсд24чаеа ли пъкобслу д^ ,^ в П0.отдалеченнте села,е
им за работата през изтеклата пияни клиенти. необходим по-голям контрол,
учебна година. ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, Също така е необходимо да се

организира едномесечно подго- 
твително обучение за децата, ко
ито догодина ще тръгнат 
рви клас, ако не във всички, то 
поне в онези села, където броят

Л цс/ии на нишите ги
По случай 13 ноември, Деня™ ^Га^одарносткъТкошГ- 

войска, желаем да изкажем ™ш. Криводол” Нсбойша Милаиович и
""" ""

оказаха на своя празник.
Особено голяма е нашата

Смиловци и р«ей..., к™™ абтЯХчПеДвшагиЯ,це бъдат с тях 
жавната граница и да им кажат,
разчитат на тяхната помощ.ия Нишкия военен окръг, полк- 

Благодарии сме и на Ком., я ГОЛямо разбиране към синди-
овиик Негослав Николич, Iкор™ р рамките на Нишката машинос- 
калната организация на еди; 1^1" .1 Гря”, която повече от четвърт 
троителна промишленост 12-ти Ф=»Руар^ и приятелство с винаги 

Р поддържа традиционно-^"“^“„ържмната межда. Благо- 
будните пазители на неприкоснов тях времс, на командирите и вой-
дарим и за приятно пРекаРа,'“™Ск™ тоРьщотака посетиха стражите
иицитеот63-та парашртна бригада,изказваме особено на ко
ва държавната граница, Г Подовац.
мандирите Илия Тодоров ие изразяваме и към нашите споР

Изключително голямо пришаии ,Р,ИШ", ДИК Малча, Писал и а- •'Юмис”.’’Житоп=к”.;,Нитекс . пикник ^ помог11аха д„ „е
комбинат Джука Див „ г Криводол” с празни_ръце.

на заставата Дол Р синдикатите

" Марослао

вието на територията
благодарост и към жителите па селата 

посетят пазачите на дър- 
и че могат да

ВЪПРЕКИ 
НЕДОСТАТЪЧНИТЕ 

СРЕДСТВА
Обсъждайки информациите мепо.голям.

никът на Отделение го на ВЗЛ ре ^ състояниеТо и проблемите в Членовете на ИС на ОС в Бо-
шнитс работи а Бос“даррад “ Гимназията, Основното учили- сил ад сс зап03Наха и със със-
дое Маринкович под I р , 1Це „ Детската градина, члепо- тояниРто „ проблемите в облп-
изключение на "якодк вето на Изпълнителния съвет на спорта и физическата ку-
чителни нарушения и нередно чертвха1 чс тс успешно осъ- 
сти, състоянието е добро и а гра ществяват основната си общо- ур 
циците на допустимото. И сра- ата фу||КцМЯ, а най-големи
„пение е миналата година почти

НЕРЕДНОСТИ В 
ЧАСТНИТЕ КАФЕНЕТА В ПЪ-

век Информирайки за състояни- 
на обществения ред, началото

м. я.кожарския 
посетим граничарите 

Ивко Симич,МИН ош Ниш,

"12

февруари” 
Пешрович, членове.

към
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НА СЪВЕЩАНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ПИРОТ

ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

РИК ВИЗИРА 7 КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИ ПОХВАЛИ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧК

• Именита на останалите кандидати за президент на Сърбим ще бъдат известни до крия на седмицата
• 784 000 динара за предизборната кампания • Най-голям брой граждани са подкрепили кандидату- 

I Милан Милутннович
На 16 ноември в полунощ изтече срокът за президенти са подкрепени от общо 985 963 гла- 

нредлагане на кандидати за президент на Репуб- соиодаватели. Почти половината от този брой 
лика Сърбия на декемврийските избори, а на засе- пълнолетни граждани са подкрепили капдидату- 
данието си от 17 ноември Републиканската изби- рата на Милан Милу гипович (СПС- ЮЛ - ИД), 160

7 000 - на Воислав Шсшсл, 16 000 - на Вук Драшко-

рлта н а

В град Пирот на 13 ноември ровград, Бела паланка и Бабуш- 
ироведе съвещание на об- ница. 

щиискитс организации на Чер
вения кръст от Пиротски окръг, становището, че общинските ор- 

На сз»вещанието бяха обсъ- ганизации на Червения кръст в 
дени настоящите акции на тези окръга трябва в най-скоро време 
организации, както и дейности- да възстановят сътруд ни чоство- 
те, кои го трябва да се проведат то си със сродните организации 
до края на тази година. от Република България.

Освен гова бе представена и Взето е и решение 1гьрвата 
програмата за работата на Чер- среща между деятелите

хуманитарни организации в ок
ръга и колегите им от България 
да бъде организирана през след
ващия месец в Димитровград.

И на съвещанието в Пирот, 
както и на Първия конгрес за 
кръводаряване (който се прове
де преди петнадесетина дни в 
град Върнячка баня), бяха пох
валени активистите на ОО на 
Червения кръст в Димитров
градска община.

За тази организация беше 
казано, че функционира твърде 
добре и че е установила пол
зотворно сътрудничество с по
добни организации в Сърбия и 
Югославия.

т.г. се
На съвсндалисто се утвърдирателна комисия потвърди кандидатурите на 

кандидат-президенти. Това са: д-р Воислав Ше- пич, и останалите кандидати са събрали необходи- 
шел (Сръбска радикална партия), Ратко Мими- мнге 10 000 подписи.
лович (Универсалистнчно движение в Сърбия), За разлика от септемврийските президентски 
м-р Мирослав Костич (Напредничава партия), избори, кога го само 3 групи граждани предложиха 
Вук Драшкович (Сръбско движение за обновле- кандидати за президент на Сърбия, този път дори 
нне),Мнодраг Впдойковнч (Група граждани), Ми- 12 такива групи са издигнали президентски каиди- 
лан Милутннович (Социалистическа партия па да тури на свои "видни” представители.
Сърбия, Югославска левица. Нова демокрация) и 
Милан Мплосавлевнч (Група граждани).

Секретарят на РИК Нсбойша Родим заяви на бира гелпата бюлетина и как ще бъдат подредени 
пресконференция, че кандидатурата е валидна, техните имена. Между кандидат-президентите ще 
ако е подкрепена с подписите на 10000 избирател и бъдат разделени 784 (ИК) динара ка то държавна 
и добави, чс кандидатурите на седемте кандидат- помощ за предизборната им кампания.

До края на тази седмица РИК оконча телно ще 
утвърди кои кандидати ще бъдат записани па из-

на тези

От началото на година
та в Димитровград са про
ведени общо 8 акции по 
кръводаряване, в които 
участвали над 300 кръво
дарители, 297 от които са 
дали кръв. Най-масов от
зив в тези хуманни акции 
имало в ГИД, ”Свобода”, 
”Сточар” и Гимназията.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАСИЛЕНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИТЕ

вения кръст за Югоиз точна Сър
бия и съдържанието на моногра
фията, която наскоро трябва да 
излезе от печат по случай 120- 
годишнината на Червения кръст 
на Горно Понишавие, което об
хваща общините Пирот, Димит-

В периода до президентските избори босиле- В предстоящата предизборна дейност социал- 
градските социалисти ще предприемат засилена петите ще представят същността на програмата 
кампания и ще дадат максимален принос за изби- на своята партия, досегашния й принос в поелс- 
рането на президентския кандидат на левия по- дователното разрешаване на проблемите, укреп- 
литически блок Милан Милутннович още в нър- ването на мира, за възгледите й но въпроса за 
вия тур.

Това, между другото, беше казано на проведе- ческото и стопанско развитие, за премахването на 
ното на 17 ноември заседание на Избирателния престъпността и незаконните деяния, както и за 
щаб при Общинския отбор на СПС в Босилеград, политическия и професионален авторитет, който 
на което бе утвърдена ориентационната програма в досегашната си дейност има президентският кан- 
за предстоящата предизборна дейност. дидат на левия блок Милан Милутннович. От дру-

Предизборната кампания, която ще се води га страна, в предизборната кампания социалис- 
съвместно с Югославската левица, ще се реализ- тите повече, отколкото досега ще изобличават 
ира главно чрез непосредствени контакти с изби- ретроградните възгледи на опозиционните сили, 
рателите и чрез провеждане на партийни събра- по-специално налудничавите обещания на лидера 
ния в местните общности, както и максимално на СРС и кандидат за президент на Сърбия Воис- 

информационните средства, преди лав Шешел. 
всичко на Радио Босилеград и вестник "Братст- И този път повечето от участващите в раз- 
во • искванията изтъкнаха редица забележки за рабо

тата на отделни членове на Общинския и Изпъл
нителния отбор, за бавното разрешаване на от
делни проблеми, както и за недостатъчното сът
рудничество с висшите партийни органи и тела. 
Поради това бе взето решение в срок от няколко 
дни да се направи обстоен анализ на цялостната 
дейност и да се предприемат конкретни мерки за 
премахването на всички досегашни грешки и про
блеми, които могат да имат неблагоприятни по
следици за предизборната дейност.

Б.Д.правата на всички граждани, за подема в икономи-

• Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Босиле
град още веднъж констатира, че 
инициативата за настаняване на 
работа на безработните с виеше 
образование не се реализира, 
въпреки че Републиканската 
трудова борса осигурява средст
ва за едногодишен стаж. Изпъл
нителният съвет още веднъж 
призова отговорните в предпри
ятията и фирмите да създадат 
възможност за едногодишно 
професионално усъвършенст
ване на безработни млади спе
циалисти.

НАКРАТКО
• Съветът за обществени служби 
към Общинската скупщина в 
Босилеград на проведеното на 17 
този месец заседание възобнови 
инициативата за обединяването 
на училищните общежития при 
Основното училище "Георги Ди
митров” в Босилеград и за отдел
янето им като самостоятелно ве
домство. Инициативата е адреси
рана до Общинската скупщина, 
която трябва да я препрати до над
лежните републикански институ
ции и ведомства.

използване на

Членовете на Общинския избирателен 
щаб на СПС в Босилеград реагираха про
тив уточнената листа на депутати от СПС 
в Народната скупщина на Република Сър
бия п поискаха отговор от Главния отбор 
на СПС, защо в нея не е кандидатът от 
Босилеград д-р Крум Накев, който имаше 
най-добрите изборни резултати.

м. я.

В КЛОНА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И 
РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАД

м. я.

БЕЗ ЗАСТОИ В ПЪТНИЯ 
ТРАНСПОРТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПО В ДИМИТРОВГРАД

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ВМЕСТО МИТИНГИ
• Осигурени записи за през зимата • Денонощно дежурство

Клонът за поддържане на магистралните и регионални пътища 
в Босилеград, които работи в рамките на Пътното предприятие от 
Враня, посреща подготвен настъпващия зимен сезон. Осигурени са 
достатъчни количества сол, пясък и сгурия. Механизацията също е 
подготвена за предстоящата зима. Всичко това ни дава основание 
да се надяваме, че проходимостта на пътищата и безопасността на 
движението и при тежки зимни условия ще бъдат 
сравнително високо ниво.

В нашия склад имаме 180 тона пясък, 50 тона сол, около 50 м3 
сгурия, което при нормални условия ще бъде съвсем достатъчно. 
Доколкото зимата се окаже

Нова стратегия и тактика ще прилага Сръб- да посети Димитровград, но е възможно пряко 
ското движение за обновление в предизборната си включване по вълните на Радио Цариброд или 
кампания. Вместо масови митинги сега тя ще се чрез видеозапис по телевизия Цариброд, 
води чрез локалните медии, радиото и телевиз- Между многобройните присъстващи гости 
ията, бе съощено на заседанието на Общинския заседанието бяха Бранислав Йованович, член на 
отбор на СПО в Димитровград, проведено на 16 Главния одбор на СПО и председател на Изби- 
ноември т.г. Освен това, особено значение се при- рателния щаб за 23-та избирателна колегия, както 
дава и на обиколката на района и непосредстве- и доктор Йован Панайотович, член на Главния 
ните разговори с избирателите. отбор.

В рамките на тази предизборна кампания 
дерът на СПО Вук Драшкович най-вероятно няма

на

на едно

ли-
Б.Д.

по-мразовита, снеговита или пък се 
удължи, сол и пясък можем да ползваме и от склада на трудовата 
единица на Власина. Ако е нужно, оттук можем да ползваме и част 
от механизацията, още един булдозер и снегорин. От наша страна 
мога да заявя, че пътищата, 
които са под наше наблюдение 
ще бъдат поддържани редовно и 
качествено. Но при безопас
ността на движението не трябва 
да се пренебрегват и другите 
фактори, преди всичко природ
ните условия - зимата, както и 

"Автотранс
порта” за работа при зимни ус
ловия заяви ръководителят на 
клона в Босилеград Зоран Ран- 
гелов.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАР
ТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Демократите ще бойкотират и тези президентски избори Републиканската дирек
ция за поддържане на пъти
щата в Сърбия е подсигури
ла за предстоящия зимен пе
риод 30 000 тона сол и 50 000 
тона ”ризла”. За проходи
мостта на магистралните и 
регионални пътища в Репуб
ликата тази зима ще се гри
жат около 1000 работника и 
600 снегорини.

На 13 ноември т. г. бе проведена пресконфер
енция на Общинския отбор на Демократичната 
партия в Димитровград, на която освен предсе
дателя на демократите Михаил Иванов, присъст
ваха и Топлица Джорджевич, член на Главния и 
Изпълнителния отбор на ДС от Ниш, както и 
изтъкнатите политически дейци на тази партия от 
Пирот - Бобан Николич и Сретен Савов.

Демократичната партия няма да участва 
предстоящите президентски избори в Сърбия, на
срочени на 7 декември тази година, защото 
хме становището, че утвърдените изборни ус- 1 
ловия не са в съгласие с демократичните прин
ципи” - каза Топлица Джорджевич.

Коментирайки актуалната политическа

3
готовността нат

шна
Клонът в Босилеград поддържа общо 95 км магистрални и 

регионални пътища. Според думите на Рангелов, приоритет при 
поддържането ще има магистралният път Рибарци - Босилеград - 
Власина, а на второ място регионалните пътища Рибарци - Ка- 
раманица, Босилеград - Горна Любата и Две реки - Дукат - Заграня. 
За работниците и съответната механизация е въведено 24-часово 
дежурство, а снегоринът и багерът са подготвени за интервенции. 
Подсигурено е и нужното количество гориво, така че 
ношение няма да има проблеми.

заема- ■ л.~

От пресконференцията на ДС
ситу

ация в страната, Джорджевич заяви, че Сърбия е ментарни избори са спечелили и най-много депу- 
изправена пред сериозна политическа криза, по- татски места, няма да могат да се споразумеят 
неже в момента най-силните партии и коалиции в нито по един важен политически въпрос, 
републиката, които на септемврийските парла-

в това от-

Б.Д. м. я.
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СКЛАДА НА НАТЕКС В ДИМИТРОВГРАД РЕКОРДНА 
ИЗНОСНА СДЕЛКА 

В ИСТОРИЯТА 
НА ЮМКОри. огънят изпепели пп^РДте по*арника-

приятието. Въпреки упор,тттаСКбЛорбпНс ПреД'

алн - прежди, вълна и готови^зделия М|аеРИ‘ 

намира срещу него отпъп п рената сгРаДа се

По една' щастлива°случайност 
ствие ПОСТраДаЛИ Рабо™иЦИ- ВодиУ

Същъствува възможност Памуковият комбинат от Враня да 
сключи още една сделка с германската армия

На 14 ноември, три дни предсрочно, ЮМКО от Враня реализира 
сделката си с германския Бундесфср. Става дума за 500 000 части за 
униформи на германските войници на стойност 14 милиона долара.

Според думите на генералния директор на ЮМКО Воя Динич, 
сделката с Бундесфера е най-голямата износна сделка в историята
на това голямо вранско предприятие и най-голямата износна сдел
ка на югославското стопанство през тази година. Цялата работа с 
завършена за непълни 6 месеца, а германският партньор е доволен 
от качеството на продукцията, така че се открива възможност за 
сключване на още една сделка с германската войска. Освен това, 
ЮМКО

на

Складът на "Ненатекс" в пламъцисе след-
А.Т.

получи от германците и сертификат, който му отваря 
вратите на световната текстилна промишленост.

Тази година вранският текстилен гигант ще изнесе стоки за още 
34 милиона долара, а досега заплануваният износ е реализиран с 65 
процента. Стойността на тазгодишната продукция на ЮМКО тряб
ва да достигне 132 милиона долара.

Строи се път 
Белеш - Лукавица

В края на миналата седмица с. в.___ л „ започнаха рабо-
зите по изграждането на местния път Белеш - 
Лукавица с дължина от около 700 

Строежът на пътя
метра.

сс провежда от димитров
градската строителна фирма 'Традня” Според 
съответния план работите би трябвало да прик
лючат до началото на следващия месец. За целта 
са обезпечени 50 000 динара. Тези средства 
сигурили жителите на селото чрез местно само
облагане, а определени финансови средства от 
бюджета е отпуснала и Общинската скупщина в 
Димитровград.

В "КОЖАРА"

РЕАЛИЗИРАНА ОЩЕ ЕДНА 
ДОХОДНА СДЕЛКАса под-

След като преди няколко месеца успя да се измъкне от истин
ската агония, в която беше изпаднало, кожопреработващото пред
приятие ”Кожара” от село Желюша от ден на ден неудържимо 
върви по пътя на икономическия подем.

Преди десетина дни "Кожара” изнесе на пазара в Румъния ок
оло 10 300 бройки обработена пелц велур” кожа. Всъщност, сдел
ката е реализирана чрез посредничество на партньор от Германия, 
за който желюшкото предприятие работи непрекъснато от март т. 
г. Работата на "Кожара” е улеснена и от факта, че германиците 
предварително й отпускат финансови средства за набавка на необ-

Б.Д.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР"

ТОПЛАТА ЗАКУСКА ОХЛАЖДА 
ОТНОШЕНИЯТА ходими производствени матерали.

Понастоящем производствените мощности на фирмата са 
ангажирани предимно за производството на изделия за този 
партньор, но в същото време се реализират и други сделки, конто 
на фирмата осигуряват допълнителни приходи, чийто размер в 
никакъв случай не е за подценяване. Така например Кожара' 
ежедневно произвежда около 150 квадратни метра 'напа” от овча, 
козя и ярешка кожа, а се преработва и определено количество 
свинска кожа за изработка на ХТЗ-ръкавици.

Поради влошеното си здравословно състояние работникът Боян Миланов не закусва в столовата и 
търси от предприятието си парично възмездие. Фирмата не е в състояние да му осигурява диетични 
ястия, но и не се съгласява да компенсира закуската с пари.

аждали” на Миланов и му давали 
"лека” храна, но останалите ра
ботници започнали да негоду
ват. Тогава му предложили да си 
занася ястията от столовата вкъ
щи, а оттам да си донася храна, 
която може да яде. Сега дирек
торът приема и някогашния иск 
на Миланов да му дават но два 
хляба, понеже средната цена на 
закуската в столовата била ок- 
оло4,5 динара. Във връзкастова 
Миланов казва: "Здравето си 
крепя със строг режим на хра- 

Когато съм на работа, 
предприятието е длъжно да ми 
осигурява ястия в съответствие с 
здравословното ми състояние”.

Така топлата закуска охлади 
отношенията между управата на 
общественото 
"Бор” в Босилеград и петдесет- 
годишния Боян Миланов, който 
работи тук вече 25 години. В на
чалото на тази година дългого
дишният спор се пренесе в Об
щинския съД в Босилеград.

Миланов настоява да дока
же, че предприятието е длъжно 
да му осигурява диетична храна, 
понеже здравословното му 
тоя ние било влошено. Тъй като 

не е

предприятие

б.Д.

СЛЕД ПОСКЪПВАНЕТО НА НЕФТНИТЕ ПРОДУКТИ

” БОСИЛЕГР АДСКИЯТ” 
БЕНЗИН Е НАЙ-СКЪПсъс-

След поскъпването на нефта се продават на същата цена 
н дериватите му в Босилеградска то във вътрешността поради го- 
община се стигна до няколко лемите транспортни разходи.

* От поскъпването на петро-

как-нене.управата на предприятието 
направила това, нито пък пред
приема мерки да го направи, той 
иска съдът да я задължи да му 

топлата закуска за

сътресения, конто повече или 
но-малкозасягатжизненнястан- ла насам германската марка на 

черната борса в Босилеград всс 
Собствениците на автомо- още запазва високия си курс п се 

били и машини, снабдяващи сс с обменя срещу 4,50 динара. По- 
бензин и нафта на единствената някога цената с и по-висока,осо- 
бензиностанция в Босилеград, бено н петък, когато тук е паз- 
вероятно плащат най-скъпото арсн ден. До голяма степен тон 
течно гориво в републиката. Ли- зависи и от черноборсаджнн от 
тър пафта тук струва 4,30 дина- България, които на връщане об
ра, обикновеният бензин сс про- менят нашите динари за герман- 
дана за 5.10, а ог96октана за 5,40 ска валута, 
динара. Цената на литър гориво * На пазара с хранителни сто- 
с по-висока най-малко с 0,40 ди- кн не се забелязаха по-сериозни 
нара и сравнение с тази във вът- сътресения. 13 началото някои 
оешността. От "Автотраис- стоки изчезнаха , как вито Ос- 
порт”, и ЧИИТО рамки работи п шеслучаятсолиото.иосегасьс- 
бензиностанцнята, казват, че тояннетосе н°Р“|,л‘,™р7а'^ л; 
бензинът и нафтата не могат да та на олиото обаче нс е 7,80

8 както преди, а 9 динара за
В някои частни магазини 

е пови-

Боян Миланов(НЕ)СЪОТВЕТСТВАЩА ЗАКУСКА
В Общинския съд в Босилеград делото е раз- 

няколко пъти. В разискванията му са

на населението.заплати
последните три години. От своя 
стра на ръководството на фирмата твърди 
къдего има столова, работниците трябва да я 
използват.

дарт
, че там,

глеждано
включени и вещи лица. Едно от тях с специалист 

финансите, който трябва да уведоми съда 
ко пари трябва да сс заплатят на Миланов, доколк- 
ОТО ТОЙ спечели делото. Второто вещо лице е 
лекар специалист, който трябва да потвърди или 
опровергае удостоверението за здравословното 
състояние на Миланов.

вниманието на тукашната 
. На коя

кол-по
ПОДИГРАВКА ИЛИ ИНАТ

"Здравословното ми състояние с влошено и не 
в столовата, понежемога да консумирам ястията 

гя "тежки” и положението ми може още повече да 
останаха молбите ми 

ястия и отсе влоши. Безрезултатни
директора да ми дават диетични 

1994 година не съм влизал в столовата. Закусвам 
онова, което си донеса от къщи , казва Миланов. 
За да се реши проблемът, той предложил на ди
ректора вместо закуска да му дават ш’ Д“ ™я6а 
вневно но директорът не се съгласил и е гова. 
"След подигравката, че могат да ми дават само 
полЛови" ие остана
Да ТиГлГоТаГзГг^йна, ^ «

му състояние налага да закусва шест пъти дисв! ,

и 'Г;^ ,̂Л-ш^иятиетоИпа„ Христов 
”,г Мис ясно как от 90-те работника, които

Гв иИКО ”ма най и яйца. Просто

-Р- - >-

Спорът привлича
общественост, особено сред работниците 
страна ще натежат везните на правосъдието, ще 
стане известно на следващото заседание, което е 
насрочено за 10 декември т. г.

към

В. Божилои ли
тър.
цената на конфекцията 
шепа с 10 на сто.

* Покачи се н изкупната цена 
на добнзъка н продажбената це
на на месото. Вместо осем, ков
кото беше предишната изкупна 
цена на юнците, сега изкунчн- 

за килограм живо тегло

"БОР" В БОСИЛЕГРАДОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯИТЕВ

ДИРЕКТОРЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ 
ДЛЪЖНОСТ

ците
плащат 10 динара, за говедата се
длата по 6,5 динара. В месарни
цата на "Напредък килограм 
юнашко месо е кости се продава 
за 28 динара, без кости струва 54.

кости 27,30, а без ко-

Преди няколко дни 1 110Ст досегашния си директор, понеже
общественото предприятие Б р ^ доволни от начина, но който
Босилеград гласуваха "ЗД0,*сРас аа « „ ръководеше предприятието, както
ректора си Иван Христов и за из» ьл 1 латите си. Средната заплата за
ияващ длъжността ДиРе^гоР август възлизаше едва на около 250 ди-
Живко Владимиров, техник но Дърво 
обработване.

говеждо с 
сти 32,50 динара.пара. В.Б. В. Б.
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ДОЛНОЛЮБАТЧАНИ МЕЖДУ 

ПОТРЕБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
В Димитровград пристигна 

хуманитарна пратка
И Владимир Аитанасов казва, че долиолю- 

батчани са доволни от снабдяването. В два от ма
газините се продава хляб. Понеже има доста ма
газини, няма монопол и цените са достъпни. В 
магазина на "Напредък” например сто килограма 
брашно Тип 500 се продава за 300, а в частните 
магазини 250 динара.

ЛЕКАР Е НУЖЕН ЕЖЕДНЕВНО
В Долна Любата, както и в човечето села в 

Босилсградска община, живеят предимно стари 
хора и е съвсем естествено то да се нуждаят от 
редовна медицинска помощ. Имаме, казва т, амбу
латория, но не винаги и спешна помощ. Лекар на 
обща практика, зъболекар и медицинска сестра 
идват едни иът в седмицата - във вторник. Аи- 
текарката Сладжана Миланова работи във втор

ник п петък. През останалите 
[Г дни вратите на това здравно за- 
2 подение са затворс 
Ц 86-годишният Симеон Мило-

Н шев казва: ”Не зная защо все- 
Н кидпевно не работи лекар, какз о 
В си беше преди”.
Яр - Доволни сме ототмедицин-
№ ския персонал. У перени сме, че е 
С!; достатъчно зъболекар да идва 

един път седмично, но искаме 
постоянно да имаме лекар на об
ща практика и медицинска сес
тра - подчетава Цветанка Спа
сова и се пита защо хората тря
бва да чакат и да търпят болки 

цяла седмица.
Че лекар на обща практита 

ЦйМрЯМР! трябва да има постоянно, свиде- 
ЯЩДОРфт телствуват и думите на Радмила 
ц ' Дончева. ”В селото има уче-
" ‘ ничсско общежитие, в което са

настанени бежанци от Хърва
тин. Трудно е, когато някой от 

"Напредък”, а другият на "Жнтопромет” от Ниш. тях се разболее следобед, когато пощата не
работи и когато няма друг телефон, за да се 

"Общо взето сме доволни от снабдяването, потърси помощ от Здравния дом в Босилеград.”
Попитахме директора д-р Крум Накев какви 

са възможностите на Здравния дом да подсигури 
някога в селото да е имало повече магазини. Въп- за селото постоянно работещ там лекар. "Засега 
реки изобилието от стоки, все още липсват на е трудно поради две причини: нямаме достатъчно 
пръв поглед дребни, но всъщност важни за сел- и лекари, и автомобили, с които да поддържаме 
яните стоки като пирони, лъжици, въжета, тек- амбулаториите. Полагаме усилия да решим този 
стил... ”Стакива стоки се снабдяваме от чернобор- проблем”, казва той. 
саджиите” - подчертава той.

На и ноември гази година в Димитровград пристигна вто
рата тазгодишна хуманитарна пратка, която бе изпратена на 
Общинската организация на Червения кръст от клуба на юго- 
славянитс "Слога” от германския град Асанфарбург.

Главен инициатор на тази хуманитарна акция и този път 
беше нашенеца Драгомир Манов, родом от село Радейна (Ди
митровградско), който дълги години е председател на клуба
»Гплго»

Долнолюбатчани настоява т да подобрят сел
ския си бит н днес почти не съществуват открити 
въпроси, конто са в тяхна компетенция. Те обаче 
не са в състояние пряко да влияят върху решава
нето на ония въпроси, конто зависят от други, а 
имат голямо значение за живота в селото. В това 
отношение се откриват два основни въпроса: сна
бдяването н здравната защита.

МАГАЗИНИТЕ СА ЗАРЕДЕНИ
Колко повече обезлюдява селото, толкова

повече магазини се откриват, казват дол пол юю- 
батчани, очевидно доволни от снабдяването. Сега 
в солото има шест магазина, от които четири със 
стоки за широко потребление, а два за брашно и 
зърнени храни. Магазините с брашно са 

единият е на боенл е градскияобществени

щ ни.

в

ШИР
л...»

Б&- . * -4
Освен хранителни продукти, хуманитарната пратка съдъ

ржа и определено количество санитарни материали, лекарства 
и ортопедични съоръжения.

Лекарствата и санитарните материали са предназначени за 
димитровградския Здравен дом и амбулаторията в село Раде
йна. Хранителните продукти ще се разпределят между бежан
ците, които пребивават в нашата община и между старите и 
изнемогващи лица, настанени в Старческия дом в Димитро
вград

по
А

Центърът на Долна Любата

Б.Д.Останалите четири са частни.

Л не ни ма чишашедиособено с хранителни продукти ’, казва пенсионе
рът Владимир Рангелов и добавя, че не помни

Да се уважаваш сйещшлисшише
ШЯВШШШтВ.Б.

...
-л г т

ПРЕДИ ЛЕСНИЧЕЙ - СЕГА ЖИВОТНОВЪД Щ-"
Томислав Венков от село помагат зетят Звонко, дъщерята

Райчиловци, Босилеградско, по- му Зора, синът Раде, внучетата
знат като ”Томе горскио”, вече Далибор и Желько и съпругата
две години е в пенсия. Дълго вре- му Севетка. Всеки според своите
ме - от 1955 до 1995 година, той възможности и времето, с което
беше лесничей - най-напред в ле- разполага,
сничейската служба към Общи- Томислав Венков, въпреки
нската скупщина, а след това в че е встъпил в седмото си де-
Горското управление в Босиле- сетилетие (роден е през 1933 г. в
град. Сега, въпреки че може да с. Бистър), все още е здрав и дър-
помине с пенсията си, той не седи желив. Той с гордост говори и за
като други пенсионери вкъщи и времето, когато е бил лесничей,
не се интересува само дали щс като казва, че е бил не само гор-
има скоро пенсия, а с ре шил да ски стражар, но н един от нни-
отглежда добитък - има 5 говеда, циаторите за залесяването на го-
3 крави и 2 телета. Преди един липите на територията на наша-
месец продал 550-килограмов та община. Под негово ръковод-
бик, а сега очаква трите крави да ство са проведени залесителните
се отелят в скоро време. Разго- -иопап акции в село Ресен в местността
варяме с него и като с лесничей, томислав венков Драина глава, в село Млек-

Бранковци.Ярещ—ЙЖЖЖ 
тежки, но, според мене, твърде благодарни рабо- иа служба ' ’ д
ти. И в двата случая постоянно си сред природата, "Първоначално залесителните акции не вър
на чист въздух, а това укрепва и възвръща здра- вяха добре. Въпреки че посадъчният материал 
вето. Аз от малък съм свикнал да работя и сега, беше безплатен и че се организираха селски зТе- 
когато се пенсионирах, не мога без работа. А това, ситслни акции, имаше г%лям 0Т^0 от с,,““
че реших да се занимавам с говедарство, ми е хората, - просто не даваха да се залесява Тряб 
наследство от детинство Още като дете на 6-7 ваше доста да бъдат убеждДаванН! а П0НЯК01.Р "е
години бях говедарче по Огледник и други места прилагаше дори и натиск. Но все пак успявахме и 
около родното ми село Бистър. Още тогава за- много от някогашните голини сега са прекрасни 
обичах добитъка и ето сега, след 40 години, пак се борови гори,” казва Венков 
върнах при него. От друга страна, все още се чув- За времето, когато е бил лесничей Венков 
ствам трудоспособен, а има и печалба: месо, мля- казва, че е имал до6 отношения с на ’ въп_
ко, сирене, тор, с помощта на кравите си изоравам реки че го смятали за един от "хапливите” лес- 
градините, а и някоя друга нива, а те без тор не ничеИ) което се дължало на стриктното изпъл- 
дават нищо. Пък и парите, които си изкарам, не са нение на поверената му работа и последовател- 
излишни. Едното върви с другото. Наистина, мал- ното му отношение към законните норми За це- 
ко съм отделен от семейството защото отглеж- лия си 40-годишен трудов стаж като лесничей 
дам добитъка в Рибарци, на бабинията , но ко- Томислав Венков има няколко обществени 
гато имаш печалба от нещо, всичко е поносимо. при3нания и награди, между които и едно общин- 

На въпроса ни как успява да осигури храна за ско осмосептеврийско признание 
добитъка, Венков отговаря, че при събирането му

^ Л
аИII а*т

...

Главният сокак в центъра на село Извор (1995 г.)
Ресшавраиияиш ни църквата "Св. Тронни " в с. Извор - Босилеград -

ско, която се извършва в момента, ще сйисн ош ------
наистина монументален Паметник. Това е основното, но не н един
ственото, което трябва да се направи.

Извор е едно ош_ нии-сширише села в Босилеградска община и 
заслужава сйеииалисши да изучат миналото му. Особено иншереснс 
шо за етнографите. В това отношение трябва да се Подкрепи идеята 

Александър Радович, директор на Завода за защита иа йамешншш 
ош Ниш, главната уличка в селото да се заПази ош изчезване. 
Намиращите се в нея къщи, както и няколко други в селото, си един
ствените постройки в пелия край. Заслужава внимание и идеята на 
Радович Извор да стане курортно място. Това обаче не може да стане, 
докашо не се изгради Пътят ош Босилеград до селото. Това налага 
Общинската скуйщина в Босилеград да зайочне асфалтирането 
Пътя.

изчезване този

> е
на

на

Ст. Евтимов

Прием за майките -кърмачки
1 Уйравшиеляш на Здравнин дом в Димитровград д-р Ва

сил Велчев на_11 ноември шази година даде Прием за дими
тровградските майки-кърмачки, както и за най-добрите 
млади йоеши и художници, Дсоцщо се включиха със свои 
ироизведтия в отбелязването на международната седмица 
на вШедшвеношо кърмене към края на миналия месец.

Майките и младите йоеши и художници йрие и Предсе
дателят на ОС в Димитровград г-н Никола Стоянов. По 
този случай Председателяги^ Стоянов връчи на майките 
скромни йодаръцща на децата-творци Подари книги.

м.я. Б. Д.

о ■21 НОЕМВРИ 1997 г,



СИНЯТА ЛИНИЯ 

НА БИТИЕТО
Рм”радскГтГсцТЕНЛДИЩНИЯ 1“™’ °Т ГК П°“°™Е НА ДИМИТ-

ПОМОРИЙЦИ ПЛЕНИХА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
МИЦИСОВДГМ! РОЗВУЧА^СЪВСЕм""|СЬИРЕМЕГШО^ САВА ДОБРОПЛ°ДНИ ” МИХАИЛ

Любителите
имаха визможност да присъстн???0™ изкУство в Димитровград 
изложбата, представяща с^бсизт “ ВЪЗХИТЯТ «а картините от 
летие, която беше открита минплат В°™С Пре3 ДваД«а™то сто- 
директор на Центъра за кулктупя н! седмнЛа от Зорица Милева, 
36 платна, изработени прелим^ н:1ло*бата бт “Мстагаи 
сбирката на Музея на съвоеме^о^ ЛСНа техника. вклюмени в 
от 1962 до 1994 година " ПЗКуСТВО в БелгРаД " създадени

На 14 ноември т.г. за пръв 
път на димитровградската сцена ЩЯШ 
гостува самодейната читалищна 
труиа към Народно читалище 
Просвета” от гр. Поморие, Ре- -ре

публика България. Организа- 1рР§& 
тор на това първо гостуване на Щ/ш --. 
театралните самодейци от чер- 
номорския бряг бе Кул турният 
център в Димитровград. Чита
лищният театър от Поморие 
твърде успешно се представи с 
комедията "Михаил Мишкоед” 
от българския възрожденски 
писател Сава Доброплодни.

Интересът към гостуващия 
самодеен театър почти напълни 
голямата зала на Културния дом 
в Димитровград. Колективът на 
артистите-самодейци, в който 
повече от половината (шестима 
от общо десет души) бяха дебю
тиращи, напълно оправда този 
интерес: от началото до края на 
комедията публиката живо се 
ннтрпаг«пп1.,« ™ _ е ща да си роди отроче на шестдесетгодишна въз-
иоме^нтп м лпгп^пм ^ СТО На СЦеНТа’ а В НЯКОИ Р^. Цяр за това й обещава хекиминът (лекар): 
лодисменти Ф “СЪССпонтанни ап' осемдневен режим с три чаши обикновена вода,

без хляб. Развръзката е в духа на добрите ко- 
ип ’ рана За ПРЪВ ПЪТ КЪМ средата медии: младите се взимат, старицата е изпратенана миналия век, разкрива тогавашните нрави и 11а кални бан„ а старият ерт
обичаи. В основата на действието лежи иротиво- сватбарска, накрая е изпята "кабаретна” песен от 
поставянето на човешките добродетели срещу по- целия състав, ,1оято е синтез . нраВ0учение за 
родите, ежисьорът Коста Самоковлиев, конто възтържествуване на искрената и честна любов, 
изпълнява и главната роля на стария ерген Ми- Целият театрале„ състав: Коста Самоковли- 
хаил Мишкоед, твърде сполучливо е координирал ев димитър Самоковлиев, Жасмина Стаматова, 
играта на действуващите лица, като при това е дал Марня Саристова, Веселин Георгиев, Маргарита 
едно интересно съвременно тълкуване на образ- Чухлева, Васил Мутафов, Красен Байлов, Радо 
ите. Ползвайки умело всички драматични сред
ства - сценография, костюми, озвучение, светлин
ни ефекти - комедията, чието действие е вместено 
във възрожденската атмосфера на миналия век,

всякакви политически и

ШЩ%живопис с

дожниците в чужбина “
практика у нас, която в момента 
вълнуваща.

Нишките, които

тто на ху- 
върху художествената 

е необикновено богата, бурна и г1;.г-лф. 1

■ '"ШВ-връщат към края
новековната живопис, която се е отличавала с необикновена акт?
?™т?живАопнМИКа'П° Т°ЗИ Начнн Душната естетика и визанпХ 
ката живопис стават толкова съвременни и свързани в една нео 

бикновена симбиоза, че в един момент Жан Касу ап!л,т?
абстракцията коГ ВЪрНаТ КЪМ антРоп°морфното и да забравят 
наЗапа да ЯТа ’ С пРеД113в1,кателст-во »а Изтока, а не традиция

ш\ и

Ши I ш'■/\0:
ш.Р-*

> I

1.
Читалищният самодеен театър от град Поморие (България)

ген е осмян. Вместо

Божидар Дамяновски слава Милева и Христо Христов, се представиха
като монолитен колектив с голям усет за театрал
ното изкуство. Пресъздаваните образи сякаш саС по една своя картина на изложбата своето място намериха: 

Зора Петрович, Неделко Гвозденович, Педжа Милосавлевич, Мар
ко Челебонович, Радислав Търкуля, Младен Сърбинович, Радомир 
Релич, Вера Божичкович Попович, Милан Сташевнч, Милорад- 
Бата Михаилович, Петар Омчикус, Бранко Протич, Живоин Тур- 
ински, Мича Попович, Лазар Возаревич, Бранко Фнлипович, Вла
дислав Тодорович, Зоран Павлович, Милан Блануша, Александар 
Цветкович, Божидар Дамяновски, Миодраг Рогич, Боян Бем, Да- 
ница Баста, Бранко Милюш, Боро Ильовски, Александър Тома- 
шевич, Миодраг Б.Протич, Иван Табакович, Радомир Дамянович, 
Стоян Челич,Любица Цуца Сокич, Леонид Шейка,ДрагошКалаич, 
Живко Джак и Момчило Антонович.

Практически невъзможно е да се анализират платната на 
от представилите се творци. Затова оставяме на любителите да 
дойдат, сами да изживеят картините и да се убедят във високото 
художествено майсторство на техните автори. Нека да припомним, 
че от всички тези известни художници, двама вече са били гости на 
Пленера в Погановския манастир - Милан Сташич, професор от 
Нови Сад, и изтъкнатият живописец Милорад Бата Михаилович. 
който живее и твори в Приж.

взети направо от живота, въпреки че носят харак- 
сякаш се развива в наши дни. терния белег и отличителни черти на епохата, в

Ето накратко и съдържанието на пиесата. КОято са обрисувани от писателя.
Старият ерген Михаил е хвърлил око на младата Димитровградската публика, която напосле- 
красавица Радка. Апетита му разпалват баба Мар- дЪК все по-често има възможност да види изпъл- 
та и алчният младеж, които парично се облагоден- нения на комедии от различни театри, вероятно с 
стват от неговата страст. Младата мома си има чувство на пълна удовлетвореност дълго ще си 
своя изгора (избраник), комуто накрая бащата спомня за гостуването на читалищния театър от 
дава ръката на своята дъщеря. Бащата иначе имал Поморие. Ст. н.
проблеми с втората си жена, неестествено жела-

ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛ
СТВО В БЕЛГРАД

всеки от директора на театъра, известния тсатролог и 
режисьор - г-н Йоваи Чирилов, който заяви, че 
за него е важна финансовата помощ, но още 
по-важна е моралната, която не може да се оце
ни в пари.

Идеята бе доразвита и с предложение за еве
нтуално българско благотворително предста- 

на белградска сцена. В тази връзка се 
’ обръщаме с апел към нашата театрална обще

ственост за помощ към югославските си колеги, 
като по този начин още веднъж докажем, че за

Акт на добра воля
Вече почти месец под културния живот в 

СРЮ тегне тъжният отпечатък на нещастието, 
сполетяло водещия югославски ^театър 
”Югословснско драмско позорнщс” (ЮДП).

Жй™ ч-грйгч-...... „
. н.„-

широко мащабна акция но събиране на средства тсагьр ” Циан Вазов”, а и е други театри, за
за възстановяване на театъра. което има готовност от югославска страна и за

По идея ни Културната служба към Бъл- ^а™"ая„с„„ нашето театрално изкуство на 
гарското посолство в Белград лично посланик бсжрадскя сцена, и то в момента, когато юго- 
Трифонов поде кампания сред дицломптичее- р културна общественост е нзключи-
кАя корпус в помощ на театър». 1ози акт па ^““^^теши кьмтрагеднята на ЮДП.добра поля, заедно със скромния паричен влог телно «увствите р

посолството, бе приет изключително топло

влейне
ДД.

по-

ФИЛМИ. ФИЛМИ за възста-• •••
Ако някой реши на намери човек,който не обича да гледа игра-

ЛНИПФоТаИн
обшит всекидневно се излъчват поне 3-4 игрални филми. Онези

които и това не е. доста -

на

Б 0 ПРГ Д Н РП И Р А ‘кюц Ц ЕРТЦ1А>)А РОДНИ &Л— секция се пред-
РА ОРГАНИЗИРА КОНЦЕРТ НА МАКОЦПП пародии хора от Босилеградско, Лесковац, и
ПЕСНИ И ХОРА Банат. С бурии аплодисменти бяха наградени и из-

изшнителите от втория и третия състав. За доброто 
настроение на зрителите допринесоха много Асен 
Стоименов, Драгана Кръстим, Саня Глигорова, Ма- 

Цвстанопа, Марнета Николова и други, конто се 
песни от Босилеградско и от

онезипък заговорм 
сателитни антени.

Но въпреки това, има много хора, за

кой филм с лрожект ира * ппиналлежи на миналото, в момента 
неже в нашия град киното вегепр I ^ в МОМснта те са три. 
са актуални видео клубен , ‘ Милев и се намира на улица
Един от тях е собственост на Тод РМЦснТ1>ра за култура. Като 
"Христо Ботев , ис"‘рД с Милев е решил преди три години да 
страстен любител на ф т да да Се занимава с тази
открие видсоклуб. К филми, а сега те вече са към 700.
работа, Милев е имал окоп К^отата върви сравнително добре,

Милев сподели пред нас, Р и;)(< ,|)0 „ай-много са въо-
а тукашните фонове на американскитетрилт.ри иекшъни.
душевеии от домашните Ф ’ дРмашните <|зилми ’Цо кокала .
1} момента най-големитс хитове са Л » както и чуждестран-
"1Де бъде по-добре и Про . „ и клюки” и Ръцете на
ните филми "На свобода , Страст

Танцьорите
въодушевиха

публиката

рия
предстаоиха с народни 
съвременната сръбска естрада.

Особени заслуги за успешното представяне на 
Саша Радованов, ръководител на 

Мнозина смятат, че той не само 
първия фолклорен състав.

самодейците има 
фолклорната секция, 
е пръв хороигрец

Самодейните от фолклорната и музикалната сек- ”дуШата” на фолклора в града.
цчМиДГ1р|1гюп за култура в Босилеград през ми- у Народните изпълнители от Босилеград, както

изнесоха концерт от народни песни и Ко,щерта пи каза Мада Стойнева, изпълняващ
палат. Д ‘ Културния дом. Над 400 длъж„0стга директор на Центъра за култура в Ьо-
Х°ра , ‘и н°поодължсиие ||и час „ половина бяхп въо- '^сграД| къ” Ррая „и месеца ще се представят пред 
отшевени о? изпълненията па самодейците. Члепо- п0,|итатеЛнте па фолклора в Димитровград.

на секциите - пад 100 души, главно ученици от 
основното и средното училище в града' - 
показаха, че Босилсградският край има прекрасен

а ив

В. Б.

чужденеца”. В.Д.

21 НОЕМВРИ 1997 г.
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>й Маяконски, ронейки неуморимо между думите, като не 
ли обръща море от пясък, докато намери онона диаман
тено тьрио, което да вгради на съответното място в 
стихотворението. Когато успяваше да направи гова,ч ой 
се радваше с въодушевлението на дете, получило най 
сви

ИН МЕМОРИАМ

ПО ТРЪНЛИВИЯ 

ПЪТ НА
ЧОВЕКУВАНЕТО

ия, дългоочакван подарък.
Стойне Янков не беше просто еди и от основателите 

п сътрудниците на "Мост” Той има значителен принос 
издателската дейност на "Братство". Стойне Янков

кни-

дн

стойне аншстихотворение

II II
И Стефан 11ИКОЛОИ си съавтори пя третата поредна

оригинални литературни творби йод заглавие 
"Искри и стремежи”. В поместените двадесет и три 
стихотворения и Янкоиите "Стремежи" ясно се отк 

автентичен и талантлив млад поет, чисто тво-

В ЕДНО стихотворение, посветено на поезията па 
Орлов, Еренбург и Ептушенко, поместено в последната 
му стихосбирка “Сега с нашият ред", Стойне Янков 
констатира, чс "Нещастници тревожни са постите!... Те 
сякаш само мъките дирят!... В безсънни нощи замижат 

безброй пъти вместо тях умират!... ” Това, 
което той посвещава на тримата поети, напълно се от
нася и за него - както за поезията му, така и за него като 
човек. Поезията на Янков е заредена с вълнуващи тр 
воги за съдбата на хората, за трънливия им житейски 
път, а на нещастниците всецяло отдава сърцето си. Ръ
ководен от нътеводнага си звезда - дълбока вяра в чо
вещината - една от най-високите стойности, той през 
целия си живот всеотдайно раздава себе си: па отча
яните - подарява вяра, на енротнте - надежда за успех, 
на посърналите - сили да изтраят, но не се срамува да 
осмее и да наругае подлостта и ношлостта у хората...

Стойне Янков се появи като млад поет на литератур
ното поле но времето, когато се полагаха основите на 
творчеството на българското малцинство в Югославия. 
Някъде в началото на шестдесетте години в "Бра тство” 
стигнаха стихотворения от съвсем непознат поет. От 
изпратените стихотворения личеше, че апторът им е 
даровит човек, който добре се справя с деликатността 
на поезията. Едно от заключенията ми беше, че той не 
е съвсем начинаещ поет и не изпраща първите си 
"скърненн" стихотворения. Обаче не е и отонезн, кои то 
се бяха появили на страниците на Младежката притурка 
в "Глас на българите За Янков никои нищо не знаеше, 
ннто беше чул. В сравнение с вече представилите се 
наши млади пости, той почти но нищо не изоставаше. 
Появяването му бе прието радушно. Скоро след това 
бяха установени контакти и узнахме някои би
ографични данни за него: че е роден в Църнощица, 
Босилеградско. гимназия е завършил в Босилеград, а 
Виеше педагогическо училище в Скопие, като студент- 
юрист и изпраща свои стихотворения, пак от Скопие. 
Последваха и първите насърчителни писма от "Брат
ство” и поканата за редовно сътрудничество, което Ян
ков прие с голямо въодушевление. След тези начални 
връзки, Стойне Янков почна да изпраща свои нови сти
хотворения, които потвърждаваха безспорния му та
лант на поет, който задълбочено работи върху сти
хотворенията си и едва след това ги изпращаше за печат. 
Така той бързо влезе в ядрото от млади изявени литера
турни творци, които през шестдесетте години положиха 
основите на художествената литература на българско
то малцинство в Югославия. И той бе един от малцината 
наши млади литературни творци, които през 1965 г. се

жка с

рояка
рчсско бъдеще обещана твърде ^

Със следващите си стихосбирки - ’ Пътуващи чук- 
,н" (1970), "Чоискуваис" (IУ72) и "Сита е нашият ред 

1 (1978) - той не само че оправда надеждите, но и си 
I завоюва едно от челните места не само и поезията, но 
В изобщо в цялото литературно творчество на българск- 

Югослакия. Ако поместените сти-

много.
клетите и

СТ1

с-

I< :'Я

Ш
Ш ото малцинство в

хоткорения "Стремежи” по един дискретен 
нализираха, че Янков е поет по чувство, сърце и душа, 
макар без литературно образованието, новите му сти
хосбирки го представиха като рядка поетична натура, 
благословена створческо дарование, с широка и богата 
душа, с бистра мисъл и вглъбена душевност, изтънчена 
чувствителност за човещина и човешко достойнство. 
11сиресъхващи извори на поетическото му вдъхновение 
бяха редица негови и чужди преживявания, наблюдения 

най-често за родната Църнощица, на която 
на живота си. Каква

начин сиг-

&

■'Щ
братство з т \щ и спомени,

остана верен и предан до края 
дълбока вссотдайност и преданост към хората блика от 
стиховете му!Iг*

ШШ& Аз не мога без вас, добри хора, 
да стоя тук, да Пръскам мисли. 
Без затвор - ще бъда затворен 
жив, а нежив ще се числя.

нагърбиха с отговорната задача да започнат издаването 
на списание за литература, наука и публицистика на 
български език като периодична публикация на бълга
рите в Югославия, под заглавие "МОСТ”. Приживе той 
не само чс редовно сътрудничеше в списанието, но жи
вееше с него, с нетърпение очакваше всяка негова нова 
книжка, а когато се стигаше до някакъв застой - 
годуваше с нескрита тревога. На хубаво написаното и 
от други творци се радваше искрено, с откровеността и 
сърдечността на голямо дете, а небрежно и лошо сът
вореното критикуваше.

С каква голяма вглъбеност и с каква преданост Стой
не Янков живееше с поезията си, и с каква вссотдайност 
живееше със сътвореното се вижда и от това, че почти 
всичките си стихотворения той знаеше наизуст. Стойне 
бе единственият от участниците на литера турни вечери,
който не носеше вестник, списание или стихосбирка, за п 1анинскитс. НЗВОри 
да чете свои стихотворения, както постъпваха другите ^ днес е затворена и последната страница от въл- 
поети и писатели. Това, което искаше да каже на публи- ’ поезия на‘Сто,ше Янков. А има още толкова
ката, беше записано в главата му. Янков беше човек ] 
с вроден поетичен усет за хубава и издържана поезия, 
но понякога несъзнателно подражаваше на метода на

("Светът и аз*)

На житейските водовъртежи той устояваше благо- 
нс~ дарение на своето твърде рядкото, особено, стойнеянк- 

овско "човекуване", проявяващо се в живота в различни 
варианти. "Човекуването" е не само творческо вдъх
новение и лайтмотив на неговата поезия, но и поетична 
философия за човека, за неговите стойности и способ
ността да издържи в борбата с нечовешкото. 
Неслучайно в своята стихосбирка "Човекуване" поетът 
открива истинската човещина в родната си Църнощица, 
в която хората, макар и неуки, не познават лицемерието 
и душите им са чисти като бистрата кристална вода на

неказани неща...

Миле ПРИСОЙСКИ

ПРИ ВЕСТТА ЗА СМЪРТТА НА СТОЙНЕ ЯНКОВ
* * *

Поезията като съдба Ст>лзи ми рукнат така често и истерично, 
защошо оглеждат ватите невинни душички, 
мили ми Венета н Симеон 
п изпития образ на вашата маичшш 
мъчеишш,
която като лъншш 
за тримата ни се бори.
И милите ми сестри и братя, 
всека от които 
па Плещите си носи 
своето бреме от болести, 
теглила и години.
Жарава в ръката им да сложа
няма да я изпуснат
ако им кажа,
че това е животът ми.

През шестдесетте години в. "Братство” широко раз
твори страниците си за начеващи поети. Първата ми 
среща с Него беше именно на тази "Младежка стра
ница" във вестника. Когато се 
Него, изведнъж почувствах, че този младеж говори 
рено и има какво да каже. Това наше запознаване чрез 
поезията продължи повече от една година.

През 1962 година вече бях изпратен за коресподент в 
Босилеград. Негов роднина (преподавателят по българ
ски език, пок. Боян Алексов) един ден ме попита: "Поз
наваш ли Стойне Янков?”. Отговорих му - само чрез 
поезията. "Утре е петък, ще дойде у дома, ела, ако 
искаш да се срещнате...” Дали исках?! Аз просто горещо 
желаех!

Тази среща започна с онези банални думи: Аз съм...” 
"И аз съм...” После се заопипвахме с погледи. И 
чахме, може би половин час, а може би и повече. Така 
е, когато нещо просто много желаеш. Вероятно и той е 
чувствал същото, защото желанието ни беше изпепе
лило думите.

После се съвзехме. И заприказвахме непринудено, 
сякаш се знаем от дълго време. Говорехме безразборно. 
По едно време стъпихме на здрава почва: поезията. 
"Знаеш ли, че когато прочета нещо от теб, то ми вдъхва 
кураж и аз да пиша” - сподели Той. Признах му: същото 
изпитвам и аз. От тая първа среща нося дълбоко в себе 
си чувството, че поезията за Него е Съдба. През сле
дващите години многократно се убедих в това.

вота. И трябва сетне да поработиш върху написаното, 
да напипаш точната дума, за да си легне на мястото". 
Тази мисъл тогава не ми прозвуча дълбокомислено, а 
като обща фраза. Много по-късно, когато поех задъл
жението да напиша рецензия за стихосбирката му "Сега 
е нашият ред" окачествих поезията му като мисловно- 
разсъдъчна. Такава си е...

получиха стихове от 
иск-

❖ ❖ ❖
Много пъти сме споделяли мнения за все още непуб

ликувани стихове. Имах предимството повече да боравя 
с български език - той по това време следваше в Скопие. 
Когато му направих забелжка, че еди-коя си дума не е 
чисто литературна, той се мръщеше. Отстъпвах: ако 
смита, че е добра, да я задържи. После виждах, че е 
преправил целия стих, дори е намерил много по-спо- 
лучлива мисъл.

За да няма недоразумения: говоря за оня най-ранен 
творчески период. С годините той все по-уверено кра- 

към Високия връх на поезията, за да достигне до 
най-голямата височина от всички ни събратя по перо.

мъл-

Стойне Янков 
София, юни 1997 г.

(Това е последното стихотворение па Ст. Янков, на
писано по време па лекуването му в България)чеше

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

лист 1сто хартия. Какво пишеш ? Нещо като поезия 
- отговори, но не пожела пито да ми покаже, нито да 
прочете.

Стана ми ясно: та той бързаше и ме изпреварваше, 
защото се чувстваше у дома си. Не биваше гостенинът 
да върви пред домакина...

Той беше господарят на Планината, а аз пришеле-

❖ ❖ ❖
"Ще дойдеш ли при мен, в Църнощица"? - попита 

ненадейно един ден. "Ще дойда!” - казах, без миг да се 
замислим. "Но ще трябва да вървим пеш” - каза. "Аз 
съм селско дете" - отвърнах му. И тръгнахме. Пътьом 
се разпалвахме ту по едно, ту по друго нещо. Но щом 
започвахме на темата поезия Стойне се преобразяваше. 
Сякаш потъваше в себе си. По кои пътища върви раз
мисълът му, можех само да налукчвам. "Трябва много 
да се наблюдава и разсъждава. Инак Тя извира от жи-

изгоря.
Никога не ще ми бъде ясно: защо Смъртта първо 

сразява най-високите върхове?
Като Стойне Янков. И като Детко Петров...

Стефан Николов
ЦЪТ.

О 21 НОЕМВРИ 1997 г.



^с7Т. бяха дошли две дами - Анк-Ги Йо*" "п 3-, 943 г°Д"на в Цариброд 
пребиваваха тук. Те бяха столичанин Пайташеш|' к°"то с месеци 
двете в скъпи кожени палта, а едната и пи и а“" " красиви' облечени и 
Ирина беше съпруга на Асен Пай™’ ИрЛна' носеше и златни очила 

Цариброд бяха с родител“ "си Таскп 3 ' на инженер:
Владимир Пайташев е внук на РгаЛи в В.ладнмиР Пайташеви. 

ник на Пайтинн, с трима сина Д«“Ггаиа мТ“’ К°ЙТ° е родоначал- 
Алекса е загинал на 'Три уш“„сИ ж Костадин^ 

ската война като Доброволец Оставил °ДИНа В СРъ6ско-българ- 
Владимир „ Тодор За „евръсгн^е пеиа РПЦН ‘ ВаЦа’ Савка' Р™гел, 
Вада. който впоследствие става ччптел Ц к°е ГРНЖИЛ най-стария син - 
н София - Българска земеделска банка Отлпчг МННОВНИК 8 ЧаР"бР°Д 
димпр и Тодор. Владимир Пайташев аав^ ДРУ Тг Деца учнли 11 Вла’ 
София и ЖП-училище. след което^ иа п г РШНЛ Мъжката гимназия в 
Царибродската* и Нишката ?арГпеНиониоа« “ С°Ф"вската *П гара, 
комисионер експедитор на вносно „!Г Р рез 1922 година и става 
митница, където се обезмитяват стоките Раб^ти"ст,ПРе3 цар"бРодската 
сионер - Анджелкович от Ниш Обезми™Г ° съдружник коми-
документи, товарителници ЖП пп! е ставало с български
Тогава семейството отТа в сТсьГТГ™ ' " така д° 1927 година, 
деца. Владимир Пайташев е участ™ л?пъ„°„ “ ° всичк"
през 1906 година. У ствал в пъРвата Царибродска ЖП стачка

ДА си ПРИПОМНИМ
ЦАРИБРОДСКА ЕСЕН 1944В

Няколко думи за забравените
през есента наР1944*година <бяхаНдейш^Т полит™ “едях "ейната учителска и обществена дейност, 
ческия живот "рез 1965 Г0Д"на в еди0 интеРвю за "Братство”
от фашизма ИзбораРнсРптвимДпп л 6 ^ Т° СаВКа говоР" за своята работа сред жените и за 
ТОВ.Ткакви отговорности ГеГте™ Гм^нтаГГ *“° “ ” ПЪРВ"Я АФЖ В Б№

п^ии3 Тоз ЛътТ шеЛ" Л,„ВВЖНИ П0ЛИТ"ЧССК" ' Няма «а забравя един митинг в Димитровград
ИВАН ЙОТОВ ппъв 2„„Р"помним за учителя през есента на 1944 година, когато с жените от 
ноември 1944 САВКА СТРФАНППл °С ПрСЗ Вис°к пеша отиД°хме в Димитровград. Това бяха 
делегат на Пъпния кпнгпрг ОВА> учителка, незабравими дни. Да участвуват жените от Висок в 
ТОДОРКА 1ЪОЩЕВАГРеС Н° ЖСНИТе В- Белград, политическия живот на околията 
ИСТАТКО СГАНУЛОВ, 
ретар на Общинското управле
ние в Цариброд.

-------- и страната
от Одоровци, действително беше събитие за помнене. Дотогава 

нашите жени не са участвували 
в политическия живот.

Савка Стефанова винаги го
вореше, че няма никога да за
брави Димитровград. Но ней
ната активност след 1944 година 
в Димитровград вече не се 
помни. И не само нейната...

селянка
сек-

свои

служилРи в ^Дрстомански по^ и°ЖП рота Учзств”’ 3 “е” Т°8а е

подофицери,'н^ело ?"таГГлчев^ ” ” аа ва —^ 
бродск^нзродед^ред Пр^с^аа^л^5 ^рГ^^и11днев.РтогРв.зшенЪцари-

нГ^иб;ХлтаР:ДбшинГЛ' а ТОД°Р е НеГОВ ПОЧ"НеН' Бвл е “
дружество ’'Нишава’4.

ИВАН ЙОТОВ -ДЕЛЕГАТ 
НА АСНОС

Когато през есента на 1944 го
дина в Царибродска околия за
почна формирането на органи 
на народната власт, във Висок 
един от най-активните беше Ив
ан Йотов, учител от Криводол, а 
когато започнаха избори за де
легати на антифашисткото съб
рание на Сърбия, за делегат бе
ше избран той.

През ноември 1979 
Йотов ми разказа за участи

ето си на това историческо засе
дание и пътуването му от Криво
дол до Белград.

- Бях учител в Долни Криво
дол. Един ден през септември 
1944 година участвах в околий
ско събрание, на което трябва
ше да се избират и делегати за 
Антифашистката скупщина на 
народното освобождение на Съ
рбия. Бях предложен и избран.

В началото на ноември тръ
гнахме за Белград. От Цариброд 
до Ниш пътувахме цял ден. Пъ
тищата бяха лоши, а навсякъде 
се виждаха следи от войната. В 
Пирот към нас се присъединиха 
и делегатите от този град. В 
Ниш срещнах свой колега - учи
теля Новица Църнатович, което 
особено ме зарадва. От Ниш 
продължихме пътуването си с 
камион. В Белград бяхме раз
пределени по частни квартири. 
Хранехме се в някаква менза, а 
след това бяхме преместени в по
мещенията на кралския дворец. 
В Белград останахме дълго 
време, защото по това време по
чина Иван Милутинович и това 
отсрочи заседанието. Присъст
вах на погребението и там видях 
по-отблизо Тито.

а също и подпредседател на бежанското
И ТОДОРКА ГЬОШЕВА 

ОТ ОДОРОВЦИ БЕШЕ НА 
КОНГРЕСА НА АФЖ

Думите на Савка Стефанова 
за политическото и културно 

. преобразование на жените от 
I Царибродско се потвърждават и 
| от факта, че на конгреса беше и 
( Тодорка Гьошева от село Одо

ровци - жена от село. Тя тогава е 
била на 40 години. Нейният син 
Витомир бил на фронта. Жените 
в околията започват да събират 
помощ за фронта. Такава акти
вност започва и в Одоровци. То
дорка е организатор. А когато в 
Цариброд се провежда събрание 
за избиране на делегати за кон
греса на АФЖ, Тодорка получа
ва най-много гласове.

През 1978 година Тодорк 
ви за вестник "Братство”: "Бях 
много радостна, че отивам на ко
нгреса. Докарах се в ново джубе, 
каквото се носи в нашия край. 
Там видях много жени делегатки 
на конгреса, дошли с черни за
брадки. Войната още не беше за
вършила.”

АсенаДГпеР™нТаАие. С “МаЛ.тр1ша с1,на « <=Дна дъщеря: Александър, 
А Р Анка. Всичките са завършили образование днес са 

жив,, само Асен „ Анка. Петър Пайташев през 1949 год° „а беше

в А..." ,л * •1 \'УЩ
година Ив

ану
Още 

няколко 

сведения за 

семейство 

Пайташеви

■

1 Делегат на АСНОС: Иван Йотов
: ж

Щ ГТ? ■ -
а зая-

'■V;

а-Псзеагг.,-)Иван Върдловски и 
Владимир Пайташев (1903 г.) ■

емигрант в Белград и оттам е заминал за САЩ. След трудности е 
започнал да работи във Фордовите заводи. Намерил своята леля Гила и 
цяла вечер й говорил за трудния живот в Сърбия и България. Гила 
силно се развълнувала, на сутринта починала. Петър е идвал в 
България през 1980 година, а после внезапно починал. Има дъщеря, 
оперна певица в Ню Йорк, Лана се казва, но не знае български и не може 
да поддържа връзки с роднините си от София. Асен Владимиров 
Пайташев, за когото също се пише като за отличник в Царибродската 
гимназия в началото на века, живее като пенсионер в София със съпру- 

си Ирина. Имат дъщеря Анастасия, преподавателка 
Юридическия факултет, внук Владислав (името на дядото), инженер по 
електроника и автоматика и работи в английска фирма; имат правнук - 
Асен. Анка Пайташева има дъщеря Краси, внучка Ани и правнучка -

ИСТАТКО СТАНУЛОВ,
пръв секретар на 

Общинското управление в 
Цариброд

Не е случайно, че Истатко 
Сганулов бе избран в първия 
Общински съвет и като секре
тар написа първите протоколи 
на общината. В Цариброд хора
та знаеха, че той е бил организа
тор на първомайските празнен
ства край манастирчето, че през 
1926 година е другарувал с Васил 
Иванов Циле, с Троянка Връд- 
ловска. Младен Попспасов, Йо
рдан Рангелов, Стефан Христов- 
Гърчето. че е бил член на кому
нистическата младежка органи
зация в Цариброд. Но Истатко 
никога не е говорил за тази своя 
дейност. Много пъти съм се 
опитвал да разговарям с него за 
тези дни, но Истатко не пожела 
да говори за де 

Истатко оба
дейността си в самодейния 
тър "Христо Ботев” в Цари
брод. Между двете войни той бе
ше най-известният актьор в гра
да и след освобождението през 
1944 година пръв събра старите 
актьори и нови младежи и театъ
рът започва своята работа още 
през есента на 1944 година. И до 
края на живота си Истатко 
Сганулов 
театъра и днес е трудно без по- 
голямо изследване да се каже ко
лко пъти е излизал на димит- 

сцена.
не нещо друго, ну-

Организатор на жените: Савка 
Стефанова

по немски вгата

На 7 ноември започнаха редо
вните заседания. На мен се падна 
да бъда на третия ред от лявата 
страна и затова имах възможно
ст по-отблизо да наблюдавам 
Тито, който беше на първия ред. 
Присъствието на делгатите от 
всички краища на Сърбия беше 
използвано и за провеждане на 
сказки, на които говореха пар
тийни и държавни ръководите
ли. Огромно впечатление

на Милан Смилипо-

Краси.
От запад към изток в задънената улица над черквата живееха мно- 

семейства Пайташеви, Първо бяха дядо Костадин и неговата дъ- 
от I световна война • дребничката тетка Лена.

тото
ще ря - офицерска вдовица 
Тя имаше двама сина, Кирил се учил за митничар в София и е с дълго-

противозаконни деяния. Другият син Георги - Гоко беше Д=ише. 
нзш съгражданин, спортист н добър другар във футбола и соколската

^Семейството ТшГ» “^еГбГГиТо “медслскш 
Имали » де^ Васнл Г-« ^
Гу^н^таТ^шия ^5. като за еди,, от

са учили в царибродската гим . ’ на днгсл Градински в кола,
минал нелегално гРалидат царибродчани и градинчани са ми-
затрупана с царевичак^ Гог СР Млрин жи„Ссл в цлриброд-
навали границата да обработват а т' га МЪЖКл гимназия е
ския квартал, III гаРа* се о'н0Т’0 училище. Завършва го ПРЪВ с 
отличие и постъпва във в°?™ у випуск” и започва да помага „а 
офицерски чи“ 1734дг°ДИН„ уехнРческото училище, където става сгрои- 
по-малкия си брат Асен в Технд4с /от инфаркт. Имат потомци, 
теле,, инжииер. И да^а™ апТекарка. Техният син се казва Румен 
жива е съпругата на Марин ™тек р ^ „ "футбол”, често
Поптанчев, спортен журнали , ртД е Рпособе„ коментатор, 
съпровожда футболистите-иа! л пайташеви вече писахме. Те бяха 

За семейството на Райна ” Рш'ГВЛ.* в„Кахме им тетка Рака и чича 
?аМкГвСн"цГиГЙвестник ^"пиехме за чичо Рака като предста

вителен мъж от махалата ни.

Горда бях, че синът ми е на 
фронта: Тодорка Гьошева

йността си. 
че не скривашеми на

прави речта 
вич, свещеник, и лично се запо- 

Моша Пиядс, който води

теа-

знах с
разговор с делегатите от Пирот- 

окръг. Тогава гой сподели и 
впечатленията си от пътуването 
си през Цариброд през 1922 год
ина, когато нелегално преби
вавал на една конференции в Со-

ски

фия.
член наостанаСАВКА СТЕФАНОВА, 

ДЕЛЕГАТ МА I КОНГРЕС 
НА АФЖ

Савка Стефанова дойде в Сла- 
своя съпруг Никола ЯС^^ГсШВНеиаотаПРет а̂аТнКа° •

сцената
виня със
Стефанов от Славния. Срещнали 
се в Македония като учители.
Като учителка работи п Слави,<я, с младНте посетители „а театъра да си прп-

Горни Криводол „ Цариброд. Много хора П0М|ШТ .„ наП.д0брня актьор „а самодейния театър 
попи „е знаеха, че тя е по потекло от Лика. Научила „х 0 Ботсв”. Комитетът за чествуване „а 100 
бе български и местния диалект и според това в гол1шшипата „„ театъра б„ трябвало по '«какъв 
каква среда се намираше, така „ разговаряше е ||ач|||| да отбележ„ трайно дейността на Истатко 
хората. Всички я обичаха и с уважение сс отнасяха Сга||улов „ театъра. В стогодишната му’ 
към учителката. Савка работеше л училището „ тоП остава „ай-зпблеж„тел„п личност в дейностг. 
съшевремепно готвеше изпити за факултета. [ю 1юто Ботев". Чудесен актьор и скромен 
Следваше задочно. След това стана препо
давателка в Димитровградската гимназия.
* Ппез 1944 година се запознах със Савка в Юри,,
КоиводолТдо напускане „а Димитровград отблизо

жно е поне в хола на театъра да 
има негов портрет, за да могат

сетне в

Лилия Нейкова

човек.
Богдан НИКОЛОВ

о21 НОЕМВРИ 1997 г.
21.



(1918), Аспарух Арсов Йоцов 
(1924), Павел Найденов Костов 
(1914), Александър Николов Ма
мин (1921), Васил Манов (1922), 
Кирил Мирчев Малчев (1921), 
Зарко Величков Малчев (1916), 
Борис Горчев Милошев(1921), Ве
лин Нейчев 1 {еделков (1919), Гроз
дан Виронов Николов (1921), Ев- 

Миладинов Рангелов (1926) и 
Русим Миладинов Рангелов (1920). 
В НОВ е загинал Евтим Милади- 

Рангелов в борбата на река

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

РАДЕИНА
(Продължение от миналия брой)

След 1920 година и РадеЙна имало полицейски учас
тък, който работил а рамките на полицейската станция 
вСмиловци. Участькътсс помествал в къщата иа Вена 
и Маца, къдсто една стая била приспособена за 
целария.

В Радейна имало две частни кръчми, конто били 
собственост на Стоян Радснков и Вирон Паичии. Пия- 

докарвалм от селата Гнилак и Извор край Пирот, 
поради което снабдяването на кръчмите било затруд- 

Рабаджиите с волски коли трябвало да изминават 
над 70 км на отиване и връщане. Обменът бил на ту
рален - вино н ракия срещу картофи и жито. Имало п 
две бараки - едната била собственост па Стоян Радсн
ков, при когото главен майстор бил Симо Стоянов от 
Гулсновцща собс твеник на другата бил Трайко Ценков. 
В селото някога имало и занаятчийска плетачна ра
ботилница, в която били плетени вълнени дрехи - жи
летки, пуловери, поли, дълги чорапи и ппппони (къси 
чорапи)... Работилницата била собственост на сестри те 
Леиа и Велика Тодорови, при конто работили и учили 
занаят сестрите Дока и Лейка Найденови и '1 пика Ма- 
нова. Частна бакалница имал Асен Симеонов, която 
държал в центъра на село Смпловцн, в къщата па Пера 
Враца. Шивачи били Йордан Дойчев и Йордан Тодоров. 
Касапи по занаят били и частна месарница в Цариброд 
държали ПераТренчин и Гьера Гьнмншн. Хлебопекари 
по занаят били Арсен Димитров и Трайко Ценков, кой
то държал хлебопекарница в селото и снабдявал с хляб 
съселяните и войниците от граничните застави. През 
1927 година, когато било завършено изграждането на 
тсснолинейката от Суково до село Ракита по до 
на Ерма заради транспорт на въглища от мина "Ерма”, 
Арсен Димитров от Радейна се запътил към тази мина. 
Докато някои забърдчани отивали на печалба в чуж
бина. че дори и в Америка, радейнчанннът Арсен Ди
митров "намерил” Америка в село Ракита, къдсто отк
рил частна хлебопекарница и снабдявал с хляб миньо
рите. Завърнал се през 1932 година с много пари и 
гердан жълтици за дъщеря си Баска, построил си в 
селото голяма и хубава къща с големи патосирани 
стан, широки прозорци и голяма кьошка. Такава къща 
дотогава не е имало в Радейна.

След електрификацията в Радейна бе открит дарак, 
собственост на съпрузите Баска и Кирил Манчеви, ко
нто работеха в него. Даракът в това село работи и днес.

тим

пои
Сосут мре» I945 год. На 7 юли 1954 
година на училищната сграда и Ра- 
дейна Ос поставена вътиоменатсл- 

плоча на вагинални борец.
11реч септември 1944 година Си- 
Рангелов Мадов бил ичбран за 

председател на народноосвободи- 
телния отбор в селото. От 1947 до 
1952 година в Радейна е имало ме- 

народен отбор за селата Ра

вни

на
лъка

маПено.

РАДЕЙНЧАНИ: Девойката с гердан жълтици е Василка (първа от дясно), до 
вол са майка й и баща й Арссв Димитров; останалите хора са от фамилията 

на Владо ДонкоЦ, Снимката о от 1930 г. стси
дейна и Петърлаш, чийто предсе- 

Радс(1|1Ча11111п.тНидо|1ко Георгиев държеше ковачница сл Г)НЛ врннко Длсксов от Петърлаш, а секретар 
в Смпловцн. РпдеПпчани са и добри пчелари, като на- ‘ д()ЙЧС); от радсйна. Канцеларията на отбори била 
пример Кирил Маичен, който произвеждаше мед и за ^ кд та Пирон Панчин.
пазара. Водопроводчици от Радейна са Владимир Дон- п 1952 година радейнчани сами си построили Кул-
кои, който живееше и работеше в Дими тровград, и 1о- ( сдш) докарвали дървен материал ог Сено-
дор Перчов. Бировин бил дядо Гг.ора, пазач на полето 'и |>арни1(и „ Дипинско, докарвали камъни, че
(поляк) бил 'Гаско Симеонов, а клисар Пера Динкьин. ' майсторитс зидари си били радейнчани. В Кул-

Мякога в Радейна имало и духов оркестър. От по- 1 има :1ЯЛЯ ,а вечеринки и танцови забави,
близкото минало тук помнят изпълненията на Йордан н ^ навримсто Се организираха редовно.
Дойчин и особено на флигорннета Кола, който много ,|италИ1ДС с дОСТа К1ШГИ. Сега в гази сграда се намира 
хубаво изпълняваше народни песни и хора и свиреше е яият мага,„и в селото „ бараката на земедел-
псички групи от Забърдието. а добре съгласуваше сво- ' шм "Сточар”, къдсто се изкупува мля-
ите изпълнения и с някои акордеонисти от Димитров- _ *
град. Стари народни песни хубаво веели Цвета Будива К"р’|Д(.йна и Петърлаш имаЛи обща земеделска кооп- 
п дъщеря II Йовка. Казват, че през ссентта, когато се ИОот ( май 1952 година радейнчани се отделили
лупи царевица, па се съберат на тлака, от единия край Рсф а;ш сог)Стпена кооперация, чийто предссда 
ш. селото пее майката, а от другия й припява дъщерята, ^Р°Р ^ Манчев, а счетоводител и касиер Воин 
Потлаки хубаво леели и Мира и Йовка Бекьини. Срета Главен майстор в бараката бил Горча Мило-
Монмнн свирел хубаво на дудуче, а Спас Иванов взюду- Д ,у53 Ку|шли вършачка и трактор, а до
шевявал радейичанн със своите изпълнения на кавал - _ Р годината и центрофуга за мляко. Когато през
особено вечер, когато всичко живо се прибере по къ- Р земеделските кооперации от селата в За-
щитс, Спас излизал на някой баир вън от селото, свирел бърдие*0 се обеднн11лн в общата кооперация "Победа”

със седалище в Смиловци, кооперациите от Радейна и

Имаше и

липата

за душата си и галел сърцата на съселяните си.
Участници в народноосвободителната борба от село 

Радейна са; Василено. Божков (.922), Кирил Горчев

ще им изплаща изкупеното мляко и добитъка. От 1966 
година всичките земеделски кооперации от Димитров
градска община са обединени в една - "Сточар”.

Басов (1924), Велин Христов Величков (1919), Цветан 
Михайлов Георгиев (1921), Недко Николов Георгиев 
(1918), ГеоргиТодоров Димитров (1919),Левча Сергисв 
Дойчев (1915), Любомир Сергиев Дойчев (1924), Ас
парух Крумов Димитров (1919), Георги Димитров Игов Цветанка Андреева- Следва -

ви Архангел Михаил е ангелът, който се спуска при 
умиращия и с нож или сабя изважда душата му. Затова 
народът го нарича "вадидушник", или "душевадник”. В 
предсмрътния час на всеки човек Архангелът долита от 
небесата, за да вземе със себе си душата на покойника. 
Той я отвежда в отвъдния свят. където заедно със своя 
събрат св. Петър я отправя в райската градина или във 
врящия казан на пъкъла, в зависимост от това. дали е 
праведна или греховна. Ето защо в християнската ик- 
онографска традиция Архангел Михаил се изобразява 
често с везни в ръцете, с помощта на които измерва 
греховете на хората, или пък с окървавен нож, с конто 
изважда техните души..

На Архангеловден в чест на светеца-покровител на 
мъртвите се коли курбан, обикновено овен или шиле, 
чиито глава и крайници се варят цели и след това се 
кадят с тамян. Кожата на обредното животно се дарява 
винаги на църквата..

В отделни райони с Архангеловден започва и по
читането на "Вълчите празници".

уу^угбелязването на християнския празник Събор на 
Архангел Михаил от църковния календар е 

свързано с представата за деветте ангелски чина, раз
пределени в три последователни йерархии - горна, сред
на и долна. За наличието на три ангелски сана пише 
ученикът на апостол Павел св. Дионисий Ареопагит, 
който бил въздигнат до третото небе и там узнал за 
разликата на небесните ангелски чинове. Християнска
та църква въвежда този празник, за да противодей- 
ствува на на юдеите-еретици, които по някои канони на 
Стария завет изпадали в идолопоклонничество и ези
ческо преклонение пред слънцето, луната и звездите и 
смятали, че ангелите са създатели на видимите твари и 
дори са по-висши от самия Христос. С установяването 
на празника православното духовенство налага идеята 
за появата на деветте ангелски сана в деня на Страшния 
съд. Празникът е посветен на архангел Михаил, тъй 
като се представя като ’ чиноначалннк и воевода” 
всички ангели от йерархията - серафими, херувими, 
сили, власти и начала.

Според традиционните народни вярвания и предста-

ПРАЗНИЧЕН НАРОДЕН КАЛЕНДАР

АРХАНГЕЛОВДЕН

на

лъжици мазнина. Прибавете 1/2 чаша ориз и също го 
запържете. Поръсете ориза със сол и черен пипер, след 
което налейте I чаша гореща вода. Оставете го да ври 
на слаб огън, докато набъбне. Като го свалите от огъня, 
прибавете ситно нарязан сварен черен дроб, 2 ситно 
нарязани твърдо сварени яйца, 2 сурови яйца и ситно 
нарязан магданоз. Разбъркайте сместа и напълнете с 
нея плешката.

КАСАПСКИ КЕБАП ОТ ШИЛЕШКО 
МЕСО

Нарежете на хапки общо 1 кг месо и дреболии 
(момица, бъбречета,ядки и др.) и ги запържете с 1/2 
чаша мазнина. Прибавете 15-16 стръка зелен или 
5-6 глави стар лук, нарязани на ситно, 4-5 люти 
пиперки, 3-4 червени домати, 1/2 връзка магданоз и 
няколко стръка джоджен, също нарязани на ситно, 
сол и черен пипер на вкус и 1/2 чаша вода. За
душавайте ги до омекване. Прибавете 1/2 чаша бяло 
вино и доварете ястието на слаб огън. Изсипете го 
в тавичка, полейте го с 3 яйца, разбити с 1 1/2 чаша 
прясно мляко, и го запечете в силна фурна.

КАЗАНЛЪШКИ КУРАБИИ
Изсипете в тавичка 1 кг брашно и направете в 

средата кладенче. Сложете в него 4 жълтъка, 1 
цяло яйце, 4 лъжици разтопено масло, 1/4 кг захар, 
ситно настъргана кора на 1/2 лимон и 1 чаша кисело 
мляко, в което сте разтворили 1 лъжичка сода би
карбонат. Замесете тесто и го омесете добре. Раз
делете го на 2-3 топки и го разточете на дебели 
кори. Изрежете от тях гевречета или курабии с 
различна форма. Намажете ги леко с разбит бел
тък, поръсете ги с кристална захар и ги опечете в 
умерена фурна.

щщЖЖк трапеза\Щ||

СУПА С ПОДПРАВКИ ОТ ШИЛЕ
Нарежете на късчета 1/2 кг агнешко месо и го 

сложете да се вари със 7-8 чаши вода. Посолете го, щом 
заври водата. Отделно запържете леко с 3-4 лъжици 
разтопено масло 4-5 стръка пресен лук, 1 връзка маг
даноз и 1 връзка копър, нарязани на ситно, заедно с 
лъжица брашно. Разредете запръжката и я изсипете в 
супата, когато месото е почти сварено. Оставете супата 
да ври още 5-10 минути. Застройте я с 2 яйца и 1/2 чаша 
кисело мляко или, вместо да я застройвате, поднесете я 
със ситно нарязани твърдо сварени яйца, поръсени с 
черен пипер.

САРМА-КЕБАП ОТ АГНЕШКИ ДРЕБОЛИИ
Сварете в подсолена вода 1 кг агнешки дреболии. 

Отцедете ги, нарежете ги на ситно и ги запържете 
с 1/2 чаша мазнина. Прибавете 1 пълна супена чиния 

нарязан зелен лук, 1 ситно нарязана връзка 
даиоз, 5-6 стръкчета джоджен, по 1 лъжичка 
червен пипер и сол на вкус. Разбъркайте смесата.

Нарежете агнешкото було на 6-7 парчета. Сложете 
всяко от тях в разливната лъжица за супа и сипете част 
от готовата смес. Свийте в булото сарма и я сложете в 

гледката страна отгоре. Залейте наредените 
една до друга сарми с 1 чаша от бульона, в който са врели 
дреболиите.

Опечете кебапа и го полейте с 2 чаши прясно мляко, 
разбито с 3 яйца и малко лимонена киселина. Запечете 
отново в силна фурна до зачервяване и го поднесете.

леко

ситно маг-
черен и

тавичка сПЪЛНЕНА ПЛЕШКА ОТ ШИЛЕ
Направете дълбок разрез между ребрата и лопат

ката на шилешката плешка. Посолете и поръсете с 
черен пипер образуваната кухина.

Запържете леко 5-6 ситно нарязани лука с 4-5
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ФУТБОЛ - ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ПИРОТ

ПОБЕДА ЗА ТИТЛАТА
"дрлгоиг (Пирот) - жепюша■■ о.з
Пред около 300 зрители футболистите на ''Желюша” победиха в

есенизтпТб°Р:' "п ?рагош” с 3:0 и еДин кръг преди края спечелиха есенната титла. Победата извоюваха: Йовичич 8, Глигоров 8 Р.Геор-
»Ии 7’ 8’ Христов 7, Стефанов 7, Рангелов 9, Сгоицев 7, Костов
8, Ненов 7, П.Георгиев 8. Най-добър: Рангелов.

В последния кръг желюшани са домакини на отбора на "Свобода” 
от Расница.

” Сините” в 
Китай

ВРИТЕвС0ПР0СрТР„УсГкЦ„ААЛ6КСОВ''’

ГРАДСКИЯ СПОРТ
Г, ЕДНА от НАЙ-ДО-
В ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВ-

Ръководството на Юго
славския футболен съюз бе 
въодушевено от вестта, ко
ято им донесе югославската 
държавна делегация, водена 
от президента Слободан 
Милошевич, след посещени
ето в Китайската народна 
Република, а именно: Китай 
желае югославският нацио
нален отбор по футбол, кла
сирал се в баража за светов
ното първенство във Фран
ция догодина, да гостува в 
тази страна

Остава двата съюза да се 
договорат за точната дата на 
гостуването. Възможни са 
две срещи на националните 
отбори, една от които в сто
лицата Пекин, а втората в 
някой друг китайски град по 
избор иа домакините.

СВИКНАЛА СЪМ ДА 

РАБОТЯ И ПРИ 

ЗАТРУДНЕНИ 

УСЛОВИЯ
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - НИШКА ГРУПА

ФК” НИШ” - ” БАЛКАНСКИ” 5:0
Името на

оттеГп™^ И38естн°. няколко месеца Ружица се
хубавите си голини °1]0рт’ на които всеотдайно посвети най-
катТгооичнп К Прави сега? Дали се е отетлила
се коият в нРйнягТТНаТа стрелба? Какви планове и амбиции се крият в нейната спортна душа? 4

Отговорите на всички тези въпроси нашите читатели ше
спортистка.ИНеРВЮТ°' К°еТ° “отдавна от прочут^

В„ студен, почти зимен ден, пред около 200 зрители футболистите на 
Балкански загубиха и последния мач от есенната част на първен

ството.
Още от самото начало домакините играха в офанзива и поведоха 

бързо с 2 гола. Гостите имаха няколко шанса, но и те не им помогнаха 
през второто пол 
ството "Балкански 
точки. Като се има 
последния "Балкански

увреме. И така в края на есенната част от първен- 
се нареди на последното място на таблицата, с 12 
предвид разликата между отборите от средата и 

само няколко точки, то с една добра 
подготовка може да се намери начин и да се запази място в дивизията. 
В Ниш за "Балкански” играха: Живкович 5, Костов 5.5, Крумов 5.5, М 
Стоянов 5.5, В. Иванов 5 (Е. Иванов 5), Л. Веселинов 7, М. Пейчев 5 
(Станков 5.5), Димитров 5, Митов 6, Стоянов 5.5, Златкович 5, (П. 
Георгиев 5). Жълти картони получиха Митов, Веселинов, М. Пейчев и 
Станков от "Балкански”.

която е

БАСКЕТБОЛНА НОВИНА

На тренировката 
в Ниш участваха ПИОНЕРИ ОТ ” БАЛКАНСКИ” В

- Някои вестници и списания имат рубриката ”Къде са и какво 
правят звездите”. Г-це Алексова, в началото на нашия разговор Ви 
моля да ми отговорите тъкмо на тези въпроси.

ОКРЪЖНИЯ ОТБОРи двама 
димитров- 
градчани

- Тук съм, в Димитровград и 
продължавам да се занимавам 
със спортна стрелба, обаче не 
като активна спортистка, а като 
треньорка на тукашния стре- 
лчески клуб "Граничар”. Работя 
с талантливи деца и ги подго
твям за съюзното първенство по 
спортна стрелба за пионери, кое
то ще се проведе през май след
ващата година.

Вече подбрах десетина мом
чета и момичета, за които твър
дя, че са твърде талантливи и за
това с основание се надявам да 
изпълнят всичките ми очаква-

Според получената тези дни в "Балкански” покана, петима млади 
футболисти от пионерския състав са поканени да участват в подго
товките на окръжния пионерски отбор на Пиротски окръг за 
междуокръжно състезание. Това са Александър Нацков, Александър 
Соколов, Саша Петков, Саша Марков и Давид Николов.На 16 ноември т.г. във 

физкултурната зала на средното 
машинно училище ”15 май” в 
град Ниш се проведе така наре
чената "контролна тренировка” 
на младите и талантливи баскет
болисти (випуск 1983) от бивши 
Нишки регион, която беше ор
ганизирана от Баскетболния съ
юз на Сърбия.

Придружавани от своя тре
ньор Тони Алексов, на трени
ровката участваха и двама млади 
димитровградчани - Драган Ди
митров и Ненад Матов

Досега младите баскетболи
сти са тренирали под наблюде
нието на съюзния треньор Ду- 
шан Родич, чисто задължение е

Д.с.

ЗИМАТА ИЗПРЕВАРИ 

КАЛЕНДАРА
Очевидно е, че 1997 години се сбогува с хубавите, 

и шоПли дни на кп»ашша есен. СиноПшшшше очакваш до сре
дата на следващата седмина да Преобладава облачно и сту
дено време с Превалявания. Максималните шемПеришури ще 
бъдат между 5 и 9, а миниминише сутринта между 0 и 6 гра
дуса. През Последните ноемврийски дни и Първата Половина 
на декември ще Преобладава облачно и студено време е макси
мални шемПеришури между минус 1 и Плюс 6 и минимилни от 
минус 5 до Плюс дай градуси.

слънчеви
ния.

Записала съм се и в полувис- 
ше училище в Белград и имам 
намерение да стана професион
ален треньор по спортна стре- 
лба.Тъй като скоро във факул

тета по физкултура трябва да се открие катедра по този вид спорт 
възнамерявам да се прехвърля в този факултет и да завърша за 
професор. Ако успея да осъществя тези за миел и,тогава ще се 
наредя сред първите професионални треньори по спортна стрелба 
в страната.

- Известно е, че сте насъбрали куп отличия от ра 
славски и международни състезания. Няма да Ви ”мъча” да ги 
изброявате, а ще Ви попитам кои от медалите Ви представяват за 
Вас най-скъпи спомени?

- Като най-скъп спомен в сърцето си пазя спомените за меда
лите които спечелих на Олимпийските игри. Сеул, Барселона и 
Атланта ми дадоха възможност да се доказвам отново и да надми- 
навам сама себе си. Съперниците бяха силни, но аз си бях наумила

Ружица Алексова

да контролира и насърчава раз
витието на даровитите деца от 
този випуск.злични юго- Б.Д.

Тези дни се навършават десет 
години от смъртта на нашия 
мил и непрежалим баща

златния

АТ-‘всроятно в живота Ви съществува някакъв момент, които 
най-много Ви е подтикнал да започнете да се занимавате със спор -

„ата се занимавам спя: спортната стрелба
- Когато запо шах д „ Грани<|ар” „ тогава имаше опре-
тринадесет годин . ^ Кахо инвалидно лице спортната

делени дейности в таз и ■ * сп с който можех да се
стрелба за мен беше еди баскетбола,волейбола
занимавам. Моите връстници лр д възможност да избирам.
и различни други спортове, 80 ‘ с' течение на времето и
Всъщност, едно време играех ' и така останах
тази игра за мен се мрев.-рнг. в се стози спорт,
вярна на пушката и пистолета д д ■ когато сс състезавах, нос- 
може би ще дочакам и лен • а<|с.'ип|а високи резултати, които
нвГозначавтгг^нещо'^ за този г^>ад^и та ЦШ|вта страна.^пр^^^^^-ри

с гордост щс каяит.че аз » ги със спортната стрелба, нямах 
треимш "з“ искамС сега да пренеса иа децата всичко онова.

косго сама научих през Г2^''ИГ^яте „ клуба?
- Какви условия за работ ат^^ ^ У общо ,Псто сз.м до-
- Спортната стрелба с М клуба,но съществуват редица -

гала с Ги" ри,така°че съм свикнала да работя и при затруднени

бях

ЯНКО ГЕРАСИМОВ 
от Градинье,

на 11 януари 1998г. три години 
от смъртта на съпругата му, 
нашата мила майка

на ; ЛЦНа 22 ноември 1997 г. се навършава една 
година от ненадейната смърт на

МАРГАРИТА ДОЙЧЕВА
от Димитровград ....

По този повод в 11 часа що посетим вечния й . 
дом на димитровградските гробища и ще по- 
ложим цветя. Каним близки и познати да ни , 
придружат. ;
От семейства Дойчеви и Петрови

88

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 ноември се навърши една Г°Д!™® 
смъртта на нашия мил съпруг, баща, дядо и тъст

ЕВЛОГИ ТОДОРОВ 
от Моинци

ваякжяс
снаха,зетьове и внуци

РОЗА ГЕРАСИМОВА

за всичко,имБлагодарим 
Дъщеря8Ангелина и син Душан

Боба и Димитро*Раягошора *одиусловия.
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сатира * забава

1ШШЕ11С1СИ
НСТОРШПСН

ПАЙИЗБОРЙЕТъпак
бурек 'Ма, носле воПнуту, кша бсошс ш/оннлн гьермаицшпе, иедну 

юдип беше се родил васуль м чудо и прпкал. Я мислим дека свако 
чжа не плюла но нсколко джако. Но мнодзнна беше омьрюл дотам, 

споменеш името, вати да се устроим и да траят

Шссс и искою годим уз 
муиялното иредузече "Услу
га" у Днмитроиград беше и пс- 
карпта. Директор ма "Услугу” 
бемю Шамдор Слипмимкьи, ама 

мето нреме за директора на 
Услугу” дооди и Самда Васоп 

из кожаруту, а мо расписам 
конкурс мриме 'за директора у 
"Услугу" м Таичу Градиньско- 

Тека мо йедмо време "Ус
луга” имаше "триюмаират” 
оди дирскторйс.

Елсм, йедъи дт.м у мекаруту 
улази йедна муштсрия да си ку
ми бурск. Имам Лилов, кой ра- 
ботеше у мекаруту ко прода
вам, даде ма мумггериюту бу
рск, муизтерията погледа буре- 
кат, обрму га од све стране, по
гледа у Ивана и рече:

- А бе, Иване, ама много сте 
нещо отънили бурекат?

Иван се сиайде и обясни вой 
струнно:

- Щсдимо за трекьетога ди
ректора!!!

ко

зил щом му
близко плот или о/раджу, по забоде /лову кпко добиче. Елем йедна 
търнчанка (па селата от Дррехулат окаиемоотричаш,? ), 
се съберу женете но " Опрошену чешм/ и се питат кок кво че вари 
датско, а она че изоко наП-гласовнто: "Я па, пай васуль . (аптека 
"пай васуль“, Ютре"най васуль", другьи дьн"пой восуль" 
почеше да вой окою " 11айвасулнш .

Сети се за " Пойвасулкт" тчера кша ме срете момчето на Янка

кила

I
и женете

га. и ме пптуНе:
"ДгЛ/ Манчо иде ли да провериш дали те има у списакът за 

гласуваньс?".
"Не съм - отюварам му а. - А защо да идем?“.
"Г1а пали иду изборие, пай че требе да гласуйсмо..."
"Значи, изборие, а?.
" Пай изборие!" - рече детето.
"Дркига, бре дете?".
"Све докига не избере мо прсседникгГ.
"А ако га не изберемо, тъгай?“
"Тъми че идсмо у втори кру
"А ако га не нзберемо и у вторият?"
"Тъгай че идсмо у трети круг"...
“Значи, че се въртимо у круг кпко въртоглаво жилеже, па? - 

подкачам га я.
"Тсквая не процедурата!"
" Ая ми кажи дете, ако и тия пут не изберем о прсссдника, тъгаи 

кво че праимо”
"Па че мину нсколко месеца и че има пай изборие".
"Значи, ПАЙИЗБОРЙЕ1'Г
"Епа, пай изборие!"
"И после пай първи, па пай втори, па пай трети круг, а?"
"Тека йе, деда Манчо, че се въртимо у круг, све докига не 

нзберемо правиятога човека1.“
“А знайе ли се кога че бирамо съга?“ - питугтем га я.
"Знайе се: еспсовците су предложили пай Бука, радикалите пай 

Шешеля, само социялистите су предложили друго га кандидата".
"Значи, Пайвук, Пайшешель, а ...”
"Тека йе!"
"Па пай да се въртимо у круг?"
“Засега йе тека, деда Манчо, а после че видимо. Има ти да идеш 

да си провериш дали си записан у списакат!" - рече детето на 
Янка и си отиде.

Идем си я тека по пушат и поче да си оратим: " ПайвугТ, 
“Пайшешель", “Пайвасуль“... Не.иа ли тия народ да тражи плот 
или ограджу?

Требе да съм сеунел млого, щом не съм осетил кша съм стигал 
до Павлионнето и съм почел да се въртим у круг. Колко съм се 
въртел не знам, ама однекуде се създал сват Гога, ватил ме за 
рукав и ме питуйе:

- Манчо, кво праши бре, еве гледам те петнанес минути, а ти 
се въртиш на "Павлиончето" кико шашардисан?

Я ем га видим, ем га не видим, ем чуйсм, ем нечуйем, а си 
оратим: “Пайвук', "Пайшешель”, "Пайвасуль"...

Кша ме стресс свати Гога арнатпа и ми изока на уше, та ми 
чродзъвнуше и двете, тъгай се сепну:

- “Манчо, Манчо, кво прати, бре?“
- А свате, ти ли си? Кво праим, еве въртим се у круг!
- Да не си станул автомобил, салто они се обърчаю тука на 

“Павлиончето“ - питуйе ме Гога и се прекърсти.
- А не съм. Чак дотам не съм одлепил...
- Па защо се въртиш у круг, а?
- Говорим си, свате, за изборйетс. Първи, втори, трети круг, 

па пайизборйе, па първи, втори, трети круг, па пайизборйе... Па
Пайвук“, "Пайшешель", "Пайвасуль"... Очу бре, свате, да видим 

колко могу да издържим да се въртим у круг. Може да станем 
първенъц и да ме запигиу у некикву кньигу там у белият свет...

Море а иде да идсмо у “ Гациното”, да не отидеш за Ншику 
Тополницу, там да те упишу у кньте! - дърпа ме сват Гога и се 
запутимо къмто "Гациното"...

М. Андреевич

Аз пък мислех, казва Иван, че демокрация е, ко- 
казва. че докато той седи тука и пие ракия, хората гато няма забранени книги и ловни дружинки. 
пари направиха.

Иван обяснява, че той не живее за парите, а за 
някои дребни човешки стойности.

Пиленцето пита иронично какви стойности.
Иван отговаря, че още като юноша бледен е по

вярвал в идеалите, изповядвани от групата Бийтълс 
и хипитата. Всичко, от което се нуждаем, е любов и 
прочие, помните ги. Признава също, че по-късно е 
чел Жан-Жак Русо, Паскал, Толстой 
и Бердяев и в трудовете им никъде не 
е открил, че човек се ражда, за да 
стане митничар и да пропуска кон
трабандно ТИР-ове през границата.

Пиленцето не разбира сарказма 
на Иван. То обяснява, че докато той 
се е затворил в себе си и мисли така,

Едно пиленце каца на прозореца на Иван и му

- Време е от дзен-будист и абстрактен хуманист 
да станеш собственик! - сърди се пилето. - Човекът 
собственик е опора на демокрацията.

Иван казва, че той и без това е собственик. Има 
къща, има жена, има дете, има библиотеката си.

Пиленцето едва не пада в несвяст. То изгубва 
контрол и нарича събеседника си идиот. Богатствата 
се валят в краката ти, а теб те мързи да се наведеш и 

да ги вдигнеш! Хората от крадени 
кабели милиони направиха!

Иван прави физиономия, сякаш
УТимИСацн* на

му каза
се кани да повърне.

- Човече - писка пилето, - осъзнай 
се! Още малко и в тази държава 
всеки ще си е оградил мястото, от 
което ще краде! И тогава, като не

перваза а

другите издигнаха къщи с държавни 
пари, край къщите имат басейни, а в басейните плу- ушите си без огледало!

остане нищо за крадене, ще видиш

Иван показва на пилето неприличен жест.
А то, преди да отлети, го нарича "излишен чо- 

отговаря, че не помни през живота си да е мечтал да век”. - Ти ще бъдеш излишен при всички власти - 
стане милионер. Мечтал е да бъде голям любовник, кряка пилето.
но милионер - никога. - В държава като тази най-голямата чест е да си

Добре, казва пиленцето, значи ти не приемаш "излишен ’! - отговаря Иван, но пилето вече е от- 
стойностите на демокрацията?

Какви стойности, пита Иван.
Ами да носиш копринен костюм, да говориш по 

мобифон, да се возиш в БМВ.

ват топмоделки.
Иван набожда на вилицата малко кисело зеле и

летяло.
Хвъркато, черно, досадничко...

Крстъо Кръстев
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