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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА XXXVIII *БР0Й 1665* 4 ДЕКЕМВРИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР

ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИРКО МАРЯНОВИЧ В ОБРЕНО- 
ВАЦИ ЛАЗАРЕВАЦ

ПЪРВАТА КОЛОНКА ИНТЕРВЮ С БЪЛГАРСКИЯ ПОСЛАНИК В ЮГОСЛАВИЯ 
Г-Н ИВАЙЛО ТРИФОНОВ

ИЗБОРИ ’97 II ОСЪЩЕСТВИХМЕ 
НАЙ-ВИСОК СТОПАНСКИ 

РЪСТ В ЕВРОПА

БАЛКАНИТЕ МОГАТ 

ДА БЪДАТ
НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩА 

ЗОНА В ЕВРОПА

а 7 декември за трети 
път през тая година в 
нашата Република ще 

бъдат отворени избирател
ните пунктове. Тоя път ще 
се гласува за един от се
демте кандидат-президен
ти. Съгласно разпоредбите 
на Закона за избиране през
идент на Републиката, РИК 
уточни окончателната лис
та кандидати. На избира
телната бюлетина ще фи
гурират имената на Миодраг 
Видойкович (Група гражда
ни), м-р Предраг М. Вулетич 
(Либерално-демократична 
партия), Вук Драшкович 
(СПО), Милан Милутинович 
(СПС - ЮЛ - НД). д-р Дра
голюб Мичунович (Демокра
тичен център), д-р Вук 
Обрадович (Социалдемок
рация) и д-р Воислав Ше- 
шел (СРС).

Както е известно избо
рите ще се провеждат от съ
щите органи, които свър
шиха тази работа и в пре
дишните избори за държа
вен глава. Партиите, които 
участват в изборите имат 
правото да контролират 
провеждането на цялата 
процедура във връзка с из
борите и утвръждаването 
на резултатите. И на чуж
дестранните наблюдатели 
ще бъде предоставена въз
можността, както и досега, 
да могат да следят избори
те. Никак даже не е излиш
но да се каже, че наблю
дателите, които изпраща 
международната общност, 
тоя път ще са чувствитено 
по-малко, отколкото на пре
дишните избори. А това е 
факт, който може да радва 
всеки истински демократ, 
на който му е при сърце дос
тойнството на народа. За- 
щото, за сетен път, между
народната общност се уве
ри, че у нас са налице всич
ки основни предпоставки за 
наистина демократични из
бори. А това е основното ус- 
лове една държава и народ 
да се зачислят сред циви- 
лизираните нации и държа-

н
• През последните четири години общественият продукт е 
увеличен от 1250 на 1600 долара на глава от населението • В 
периода януари - октомври промишленото производство на- 
растна с 9, а износът с 28 процента • Заплатите са увеличени 
значително • Към ускорено развитие и реформи, които няма 
да създадат армия от безработни

на всички балкански народи, и 
това само по себе си говори как
ва трябва да бъде и политиката 
на нашите ръководители. Илю
страция на тази нова ситуация, 
която имаме е срещата на остров 
Крит. За първи път, пртавител- 
ствени и държавни ръководите
ли на всички балкански държа
ви, на всички държави от нашия, 
"барутен” в миналото район, се 
събраха и съвършенно нефор
мално, отркито дискутираха 
както проблемите в двустранен 
план между различните държа
ви, така и общите усилия за дей
ствително европеизиране, в съв
ременен смисъл на думата, на на
шия район. Така че ние не бива 
да пропуснем този велик шанс. 
Великите сили трябва да бъдат 
гарант за това Балканите да 
бъдат една от най-проспери- 
ращите зони на Европа. Аз съм 
убеден, че това ще стане.

- Многостранното между- 
балканско сътрудничество пре
дполага и добри двустранни от
ношения и връзки. Как бихте ха- 

югославско-

- Ваше превъзходителство, 
дълго време отношенията меж
ду балканските държави се дик
туваха от великите сили. През 
последните няколко години оба
че се откроява един процес на 
укрепване на връзките и сътру
дничеството между страните в 
региона. Могат ли, господин 
Трифонов, Балканите от”бару
тен погреб” или ” ябълка на раз
дора” да станат оазис на мира и 
на спокойствието?

- Благодаря ви много за този 
въпрос и директно ще ви отго
воря с две думи: не само че могат, 
но и трябва. Защото това изис
кват интересите на всички бал
кански народи и в по-широк 
план интересите на всички на
роди от Югоизточна Европа. В 
многобройнитс си разговори, 
които съм имал досега в Белград 
с най-висши представители на 
ръководството на Югославия, а 
също така и в моите срещи в 
Димитровград и сега тука, с пре
дседателя на Скупштината, г-н 
Живкович, с представителите на 
Издателство "Братство”, със съ
трудниците на ТВ центъра, ви
наги съм подчертавал, че Бал
каните, които в миналото са би
ли арена на преплитане на ин
тересите на великите сили, сега 
за първи гтът от началото на 90- 
те години насам имат шанса да се 
превърнат в един действително 
европейски район. Защото всич
ките стари исторически вражди 
вече са отшумели и остават на 
заден план. Това диктува просто 
самия т ин терес па пашите наро
ди, първо, птересът на бизнеса

Премиерът Марянович в термоцентралата "Никола Тесла"
Председателят на правител

ството на Република Сърбия 
Мирко Марянович със сътруд
ниците си тези дни посети Об- 
реновац и Лазаревац и води раз-

правителството, според думите 
на премиера, е 9-процентовият 
ръст на промишленото произво
дство през първите десет месеца 
на тази година. Ръстът на селск
остопанското производство съ
що е висок (8%) благодарение 
на увеличеното с 50% производ
ство на пшеница и царевица.

Добрите стопански резулта
ти се дължат преди всичко на 
насърчителните правителстве
ни мерки и на отпуснатите от 
Фонда за развитие валутни кре
дити за реализацията на износ
ните сделки. За насърчаването

говори с ръководствата на 
"Първа искра” в Барич и термо- 
централнте "Никола Тесла”. В 
пълната зала на Дома на култу
рата в Лазаревац председателят 
на републиканското правител
ство говори пред стопанско-по
литическите активи на двете об
щини и в речта си между другото 
изтъкна:

-1997 година е година на пъл
на международна афирмация на 
Сърбия и Югославия. Направи
хме голяма крачка напред в ик
ономическото и политическото 

на към

рактеризнрали 
българските отношения в мо
мента?

- Аз мисля, че югославско- 
българските отношения се на
мират в един период на подно
вяване и на интензифициране.. 
Знаете, че в миналото, преди 90- 
та година, нашите двустранни 
отношения бяха обременени от 
неща, свързани с идеология, по
литика и т.н., но мисля че сега 
тези причини вече ги няма.

на износа са отпуснати кредити в 
размер на 250 милона марки. В 
изгражаденето и ремонтирането 
на автомагистрали, регионални 
и локални пътища са вложени 1 
милиард и 163 милиона динара, а 
от аграрния бюджет са отпусна
ти 2 милиарда и 246 милиона ди
нара за развитието на селското 
стопанство.

отваряне на нашата стра 
света. Загърбихме най-тежкия 
период на санкциите, войната в 
непосредствената ни близост и 
икономическите и социалните 
сътресения. Вече четири години 
поред осъществяваме положи
телни икономически резултати 
и подобряваме ежедневието и 
бита на нашите граждани. Има- 

динамичен ръст на общест
вения продукт, който е увеличен 
от 1250 долара през 1993 на над 
1600 долара на глава от населе
нието през 1997 година, което е 
най-голямото но размер уцели- 
чение в Европа през изтеклите

(Но стр. 2)
(На стр. 2)

ТОВАРЕН ВЛАК СЕ СБЛЪСКА С ПЪТНИЧЕСКИ КРАЙ СЕЛО ЖЕЛЮША

ЕДИН ЗАГИНАЛ, ДЕСЕТИНА РАНЕНИме

Товарен влак се сблъска с пътнически край когато пътническият влак е тръгнал по разпи
сало Желннпа на 29 ноември г.г. На път за болни- спнис от Димитровград за Ниш. Разминаването с 
пата е починал Войн Дими тров Зла танов от товарния влак - сз.що по разписание - с трябвало 
България, а тежко ранени са Милан Милковци, да станс в Суково. Поради асе още неустановени 
който се намира в нишката болница, и две българ- досега причини, товарният влак не е спрял в Сук- 
ски гражданки - Маргарета Маринова от Враца и ово, въпреки усилията на дежурните там. 1е 
Лиляна Коцеаа от София, които са в болницата в спешно осведомяват гарата в Димитровград, от 
Пи т където успяват да спрат пътническия влак близо

Произшествието е станало а 4 часа сутринта, до Гони дол и той тръгва назад, но в Желюша го
настига товарният влак от Ниш и го блъска.

Според думите на по-стари желюшанп, това е 
първата тежка железопътна катастрофа тук през 

По-тежките после-

ви.
Какво остава?
Нека ни бъде позволено 

да цитираме думите на един 
от кандидат-президентите, 
който в предизборната кам- 
паня бе казал, че е важно да 
се разбере, че тоя път "не 
трябва да се гласува, а да се 
избира". Сигурни сме, че на
шите граждани са изживяли 
детските болести на поли
тическия плурализъм, еу
форичните захласи и разо
чарования и, че тоя път ще 
излезнат на избирателните 
пунктове, не просто за да 

в истинския 
на думата да изби-

чети ри години.
Посочвайки 

нитс резултати на оглавеното от 
правителство, М а ря иови ч 

най-напред подчерта стабилно
стта на общите условия за сто- 

дейност и особено ста-

най-знячител-

него

папска
билността на цените и курса на 
динара. През изтеклите десет 
месеца на годината цените са по- 

само с 3%, а курсът на

последните 50-тина години.
дици са били избягнати благодарение на отговор
ността и бдителността на железничарите в Суково 

Димитровград, както и на пазача на ж.п. бари
ерата в Желюша. При сблъсъка са нанесени зна
чителни щети на българския локомотив (обик
новено те теглят влаковете до Ниш и обратно). В 
момен та се води следствие, а според неофициални 
сведения, причината за катастрофата с, че машин
истите на товарния влак най-вероятно са били

качени
националната валута беше ста
билен в по-голяма част от този 
период, каза премиерът и до
пълни, че правителството на 
Сърбия с успяло да неутрализи
ра най-новия спекулантски опит 
за неоснователно покачване на 

и повишаване на черния 
Вто-

II В

гласуват, а 
смисъл 
рат. Та нали от тях, и само 
от тях зависи кой ще бъде 
държавен глава. заспали. А.Т.цените

курс на германската марка.
значително постижение на

В.Богова
рОТО



НОВИНИ от БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТКРИ 

ФОРУМ В ШВЕЦИЯ

БАЛКАНИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ 
НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩА ЗОНА В ЕВРОПА

(От стр. 1)
Сега имаме пълната възможност да изграж

даме нашите двустранни отношения на напълно 
открита основа, без предразсъдъци, без задни 
мисли. Мисля, ме добър старт на тези отношения 
се даде с разговорите между министър-предсе
дателя Костов и президента Милошевич на остров 
Крит. Предстоят срещи на министрите па външ
ната търговия на двете страни сега, предстоят 
срещи и на редица други министри, за да се осъвре
мени договорно-правната основа на нашите от
ношения.

- Точно това е следващият ми въпрос. На 
срещата Ви с югославския премиер Радоо Кон
тим, както бе отразено в нашата преса, сте

~г«Клсрк слушаха държавния ни глава. Участниците питаха Петър 
Й» I реформата у нас, та бъдещето ни. ЕиР<-^с™нал- 
исти задаваха 40 мин въпроси на президента ни. Той «бясани ви 
сокия си рейтинг с общуването с хората, при косю не спестява
истината. ("24 часа')

От разговорите в издателство "Братство"

ПРЕМИЕРЪТ РАЗЯСНИ 
НА МАКЕДОНСКИ 

ЖУРНАЛИСТИ 

ЕЗИКОВИЯ СПОР

звено, да бъдат мост, както е и названието на 
разговаряли между другото и за доразвнтнето на сш1с,шнито от ,Пда гелстао "Братство”, т.с. п тази 
институционалните основи за сътрудничество. (| ||ИС т|ЖД11МС „ 0злгарското национално мал- 
Какво по-точно значи тоиа. цннегао в Югославия - като мост между нашите

два народа, мост между икономическите субекти, 
терства, на експертно ниво. до срещите на минис- мост м у куЛТурнитс институции на двете 
трите на съответните области да постигнат нови , мост мсжду |1с>|ко бз.лгарско и югославско
споразумения и нови договори. За илюстрация ще сс,|ицс1по
В11 дам два примера: Конвенцията за социална Информирането на майчин език с едно от
защита е от 1958 година. Договорът за правна 0С1|01Ш11ТС уСд,>ции зпапплзпане ип самобитността 
помощ е пак някъде от тези години. И редица ш 1ПЩ11011пл|111тс малцинство. Ние, г-н Трифонов, 
други спогодби са много стари. Разбира се, имаме >с пш1у1.с „.ь.,можиост на място да ес заиознастс
и нови спогодби, подписани през последните две- с ормира||сто „„ ||пш11Тс сънародници в ГОго- 
три години, особено след отмяната иа търговски- сшт1я Какпн С11 впечатленията Ви? 
те санкции към Югославия. След кото се йодни- 
шат н редица други нови съвместни споразумения 
и се осъвремени нашата договорно-правна база. 
ние вече ще бъдем подготвени и за срещи на ви
соко н най-високо политическо ниво на нашите

- Преди всичко значи, първо, нашите минис-

Ако се жертва икономичес
кият интерес на една страна, зна
чи се плаща данък на идеоло
геми от миналото, подчерта мре- 
миерз.т Иван Костов в Сараево 
пред македонски журналисти.

Така той отговори на въпрос 
доколко езикът е необходим за 
разбирателството между стра
ните. Питането беше вмъкнато 
от македонските пишещи братя 
в контекста на реализирането на 
транспортния коридор №8.

Българският министър-пре
дседател посети за 24 часа столи
цата на Босна за годишната сре
ща на правителствени и държа
вни ръководители на страните 
от Централноевропейската ини
циатива (ЦЕИ). София делика
тно намекна, че ЦЕИ трябва да 
върви не по пътя на забатачва- 
нето с различни комитети и ин
ституции, а по пътя на реални 
проекти. Премиерът Костов 
подчерта в Сараево интереса ни 
към реализацията на транспорт
ния коридор № 8. Впоследствие 
заместник-министърът на вън
шните работи Стефан Тафров 
уточни, че в Скопие до Коледа 
България, Албания, Италия и 
Македония ще подпишат мемо
рандум за разбирателство по 
осъществяването на проекта. 
Датата предстои да бъде уточ-

- Аз мисля, че Конституцията и законите 
Югославия и на Сърбия имат едни европейски 
принципи за правата иа националните малцин
ства. Ние отдаваме дължимото на вниманието, с 
което сръбската и югославската държава и ад
министрации се отнасят към проблемите на 
формирането на майчин език на българското на
ционално малцинство. Традициите на Издател
ство "Братство” в това отношение трябва да бъ
дат отчетени и приветствани. Разбира се, няма 
издателство без проблеми, но аз мисля, че сега, 
при новият тон на онтошенията между България 
и Югославия и част от проблемите, които има 

. Издателството сега, ще стават все по-малки и по- 
правила за политически, културни, хуманитарни, могат изданията му да бъдат любимо
икономически отношения между европеиските м 3
държави. Само при това условие, в европейския 
контекст, ние ще можем да имаме границата като

на

държави.
- Кога ще може югославско-българската гра

ница да се минава без задгранични паспорти, а 
само с лични карти?

- Първо, това зависи от нас, от двете страни. 
Но, при едно единствено условие - и двете дър
жави да се намират в европейското семейство, в 
семейството на демократичните европейски на
роди и да се спазват по еднакъв начин всички

ин-

четиво за всички българи в Югославия, а защо не 
и на българите в България.

От друга страна, има един проблем свързан с 
по-качественото, по-сериозното и по-задълбоче- 
ното изучаване на българския език от децата 
нашите сънародници в Югославия. За тези деца 
ще бъде едно богатство знанието на двата литера
турни езика, на българския и сръбския. За съжа
ление, през последните десетина-петнайсет годи
ни интересът към изучаването на българския 
език, както от страна на българското малцинство, 
така и от страна на местните и училищни власти, 
е намалял. Ние считаме, че на държавно ниво,

Иван Костов

нена в скоро време.
В Сараево българската висо

копоставена делегация отново 
подкрепи стремежа на страните 
от организацията, които искат 
да станат членове на ЕС и 
НАТО. Резултатът от събитие
то е одобрението на план за дей
ствие на организацията за пери
ода 1998/1999 година и на обща 
декларация. Документите са 
пълни с много добри пожелания 
с неясно бъдеще.

един символ - просто, когато минаваме, да казва
ме, че ето, това е границата. Докато се стигне до 
това наима определен път да се извърви. Това е 
пътят на развитие - примерно, на граничните ин
фраструктури, на контролно-пропусквателните 
пунктове, на митническите служби. Това подраз
бира европензиране на граничните митнически 
прегледи. Товарите, които идват от България за 
Югославия да се проверяват от една митница, а не 
от двете и съответно - които идват от Югославия 
в България да се проверяват от другата митница. 
До това трябва да се стигне и аз съм оптимист.

- Ваше превъзходителство, на Балканите поч
ти няма еднонационална държава. Как виждате 
ролята и мястото на националните малцинства в 
балканската интеграция?

В миналото, а за съжаление и сега това е един 
от сложните проблеми на балканските страни на 
отношенията между балканските народи. Така е 
отредила историята, че действително в нашите 
страни има едно богатство от етноси, от национ
алности, от религии и култури... Аз мисля, че това 
богатство трябва да бъде един плюс за нашите

нещата могат да се решат чрез едно повишаване 
на часовете на този етап за изучаване на българ
ския език, а по-нататък вече, когато самите деца 
и техните родители се убедят, че доброто литера
турно знание на български език им дава много 
по-големи възможности за работа и за учене, как
то в Югославия, така и в България, интересът към 
другите форми на изучаване на българския език 
ще бъде възстановен. Но за това е нужна и една 
просветителска работа на издателство "Брат
ство”. Аз в това отношение съм оптимист. 
България и Югославия ще се нуждаят в съвсем 
близко време от много повече хора, владеещи 
литературно и български, м сръбски език, за да 
отговорим на всички нужди на бизнеса, на култу
рата, на образованието, на ежедневните контакти

ПОЕТИ И ПОЛИТИЦИ 
ИЗПРАТИХА ДОБРИ ЖОТЕВ

Писатели, политици, почитатели изпратиха на 25 11 т. г. Добри 
Жотев в последния му път. Л. Левчев, Н. Хайтов, Петко Симеонов, 
Милко Балев, Георги Йорданов и десетки други почетоха траур
ната церемония в Ритуалната зала на Централните софийски 
гробища.

Един от повелителнте на българския стих - го нарече в прощал
ното си слово Иван Динков. Той изпълни завета на починалия - 
когато си отиде, на гроба му да бъдат изречени думите: "Добри 
Жотев е един лъв, уморен лъв, конто проживя живота си честно и 
с айрян".

’ На гости у дявола", "Делфийският оракул”, "Езически 
разкази" - общо 15 книги поезия и проза ни завеща Добри Жотев, 
който почина на 22 ноември след тежко боледуване.

страни и народи и това може да стане само тогава, 
когато ние възприемем европейските и световни 
принципи и правила за правата на националните, 
етнически, религиозни и културни малцинства в 
нашите страни. И малцинствата, от повод за про- меж*У хоРата на нашите Две стРани- 
тиворечия и конфликти дори, да бъдат свързващо В. Богоев

ОСЪЩЕСТВИХМЕ НАЙ-ВИСОК СТОПАНСКИ РЪСТ...
(От стр. 1)

Според думите на Мирко Марянович, третото 
голямо постижение на правителството на Сърбия е 
интензивната външнотърговска дейност. През пър
вите десет месеца на годината износът е нараснал с 
28 процента, благодарение на което е намален 
външнотърговският дефицит. Реалното увеличе
ние на заработките с21,5% е четвъртият значителен 
успех на републиканското правителство. Все по- 
голям е броят на работниците, които се връщат на 
работа от принудителната отпуска. През септември 
на 1994 година имахме 250 000 работника в прину
дителна отпуска, а през септември тази година тех
ният брой спадна на около 90 000 и продължава да 
се намалява. Пето, правителството положи големи 
усилия, за да осигури изключително от реални из
точници средства за общественото потребление 
(пенсии, заплати на здравните и просветните работ
ници и т.н.) и да реализира ключовите цели на со
циалната политика. И шесто, в годината на рефор
мите са гласувани най-значителните системни зак
они за собственическата трансформация и концеси-

СТруд")ите, като по този начин са създадени условия за 
истинско пазарно стопанство и конкуренция, по- 
ефективна стопанска дейност и привличане на 
капитали от чужбина. Декори на Кусшурица 

изложени в Дома на 

киното
Пълна подкрепа на Милутинович

От витално значение за нашата страна е да 
запазим континуитета на тази и такава политика. 
Това трябва да имат предвид избирателите на 
предстоящите президентски избори, които са от 
изключително значение за Сърбия. За този висок 
и твърде отговорен пост е необходима личност, на 
която гражданите ще имат пълно доверие, лич
ност, която се ползва с голям авторитет в страната 
и чужбина и която е максимално компетентна за 
президентска длъжност.

Ние имаме такъв кандидат. Това е сегашният 
ни министър на външните работи Милан Милути
нович и правителството на народното единство му 
оказва пълна подкрепа, заяви Марянович.

Прожекционни апарати от началото на века са част от 
атракциите в новооткрития ресторант "Планета" в Дома на 
киното. Автентичните декори на кинохита на Емир Кусту- 
рица "Ъндърграунд", изработени специално за корифея в 
Пловдив, заемат отделна зала. Оригинални снимки от най- 
прославените холивудски филми грабват вниманието на 
изкушените в жанра. Българското седмо изкуство също е 
представено достойно - кадри ор неговите шлагери при
помнят славното му минало.

("Стандарт")
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РАЗГОВОР С ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ, КАНДИДАТ ЗА 
ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ Н Н ВУК ОБРАДОВИЧ, КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, СЕ ПРЕД

СТАВИ НА РТВ"ЦАРИБРОД"

” УБЕДЕН СЪМ В 

ПРАВОТАТА НА 

СВОИТЕ ДУМИ”
САМО ПРОВЕРЕНИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ОПЦИИ

специално интервю иред нашия вестник.

На 25 ноември т.г. в Димит
ровград пребивава Вук Обрадо- 
вич, председател на политичес- 

партия Социалдемокрация 
и кандидат за президент на Сър
бия. Обрадович беше 
местната телевизия.

Представяйки се пред изби
рателите в нашата община по 
канала на РТВ "Цариброд”, Об
радович между другото заяви, че 
политическата

на, че ако стане президент на 
Сърбия няма да експерименти
ра, а ще прилага онези полити
чески опции и икономически ре
шения, които са познати, прове
рени и правдоподобни и които се 
прилагат в развитите страни в 
света.

ката
и даде

гост на
- Господин Мичунович, Ва

шата партия не е участвала 
септемврийските президентски 
и парламентарни избори в Сър
бия. Сега обаче Вие

в Приетият Закон за собстве
ническата трансформация, спо
ред мнението на Обрадович, е 
несъвършен, защото стимулира 
чуждестранните инвеститори да 
влагат своя капитал само в голе

ете сред 
президентските кандидати. Как
во мотивира членовете на Демо
кратичния център този път да 
Ви предложат за президентския 
пост в Сърбия ?

- Това въобще не е изненад- 
ващно решение, защото за през
идентските избори важи прави
лото, че нашата република е всъ
щност една избирателна колегия. 
Всяка партия съществува, 
участва в изборите и да мобилиз
ира гражданите за определени 
политически идеи. Бойкотира
нето на изборите е само инцидент 
в историята на една партия.

В септемврийските парла
ментарни и президентски избори 
не участвахме, защото се проти
вопоставихме на решението 
Сърбия да бъде разделена на 29 
избирателни колегии. Тъй като 
парламентарните избори се про
ведоха в същия ден, когато и 
президентските избори, ние не 
искахме принципно да участваме 
в тези избори. В отчета на Гон-

партия Соци
демокрация е относително "мла
да” партия, която съществува на 
политическата сцена в Сърбия 
от няколко месеца. "Въпреки 
това, каза Обрадович, нашата 
партия все повече привлича вни
манието на гражданите и се ма
совизира”.

Обрадович подчерта, че Со
циалдемокрация е влязла със за- 

предизборната кам
пания за септемврийските през
идентски и парламентарни из
бори в Сърбия, но въпреки това 
той изрази задовоство от броя на

ал-

мите икономически системи у 
нас.

Обрадович изказа и своите 
виждания, свързани с бъдещето 
на въоръжените сили на Юго- 

гражданите, които в тези избори славия. В този смисъл той каза, 
са гласували за Социалдемокра- че Югославската войска трябва 
ция и за него като кандидат- да има между 30 и 40 хиляди про

фесионални войници и че ново-

Вук Обрадович

за да президент.
Председателят на Социалде- бранците трябва да отбиват во-къснение в

мокрация изрази надежда, че в енната си повинност в своите 
предстоящите избори ще влезе общини, 
във втория изборен тур и изтък-Драголюб Мичунович Б.Д.

дент на Сърбия, всеки българин 
ще се чувстват най-свободно и 
ще му бъде все едно дали живее 
тук или отвъд границата. Значи, 
ще бъда много предпазлив и 
няма да позволя никаква диск
риминация.

- Ще се спрем ли малко на 
икономическите теми?

- Като президент на Сърбия 
бих се стремил нашата страна да 
се завърне във всичките между
народни икономически и поли
тически организации. След това 
бих мобилизирал всичките сто
пански сили у нас, за да създадем 
условия на всеки човек да може 
да живее от своя честен труд. 
Таксите, които се заплащат за 
преминаването през държавна
та граница ще отменим, защото 
те представляват една обидна и 
безразборна мярка на настоящо
то лениво правителство, което 
по този начин осигурява значи
телни финансови средства в бю
джета.

РАЗГОВОР С ГОРАН ЛАТИНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ОТБОР НА 
ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

” СЪРБИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИ КОМПРОМИСИ”
Горан Латинович, генерален секретар на Съюза на комунистите - движение за Югославия, 

Председател на Рейубликанския отбор па тази Партия и секретар за образованието в 
ИзПълнишелния отбор на СкуПщинаша на АП Войводина, гостува неотдавна в Пирот, къдешо 
се срещна с активистите на тази Партия от Пиротски окръг. ИзПолзвахме Присъсшвешо на 
лидера на Югославските комунисти в Пирот за интервю сПеииално за ''Братство”.

- Очаквате ли да възникнат 
някакви усложнения при сфор
мирането на новото правителст
во?

- В това отношение трябва да 
бъдем доста предпазливи, защо
то онези хора, които заедно с 
представителите на левицата ще 
седят в парламента и досега са 
манифестирали на практика 
голяма доза на политическа не- 
сериозност. С такива хора е тру
дно да се постигне какъвто и да 
било компромис, който понас
тоящем е от голямо значение и 
за народа, и за държавата. Ние 
смятаме, че Сърбия в момента се 
нуждае от политически компро
миси, но знаем и това, че другите 
политически партии в парламен
та не са достатъчно отговорни 
по отношение на основните въп
роси за държавата и народа.

- На 7 декември ще се про
ведат президентските избори в 
Сърбия. Мислите ли, че още в 
първия изборен тур нашата ре
публика ще получи президент и 
кой от предложените кандидати, 
според Вас, има най-голям шанс 
да стане шеф на държавата?

- Искрено се надявам, че на
шата република още в първия 
кръг ще се сдобие с президент. 
Както вече изтъкнах, електора
тът у нас все повече се измества 
вдясно, така че трябва да бъдем 
предпазливи при прогнозиране
то кой от кандидат-президенти
те има най-големи изгледи за ус
пех. Коректните изявления и по
ръчения към избирателите на 
кандидата на левицата, за нас, 
представителите на левия поли
тически блок са извор на голям 
оптимизъм. Затова с основание 
се надяваме, че именно той ще 
бъде избран за президент на 
Сърбия.

залее е залегнала препоръката, 
според която представителите 
на властта и опозицията трябва 
да проведат кръгла маса преди 
провеждането на изборите. То
ва, за жалост, не се случи.

- Разбрахме, че сте се срещ
нали с ръководителите на 
ДСБЮ. Бихте ли ни запознали в 
общи линии със съдържанието 
на проведените разговори.

- Да, срещнах се с ръково
дителите н^ДСБЮ и те ми съоб
щиха, че активистите на тази 
партия ще подкрепят моята кан
дидатура в изборите. Мисля, че 
това е естествено решение. Не 
желая да се самоизтъквам, но е 
факт, че през последните някол
ко години освен мен, в Сърбия 
нямаше много политици, които 
се застъпваха последователно за

- Господин Латинович, как
оценявате актуалната полити
ческа ситуация в Сърбия?

- Сегашната политическа об
становка в Сърбия е доста сло
жна, тъй като много субекти от 
страната и чужбина упорито нас
тояват да дестабилизират наша
та република. На политическата 
сцена в Сърбия днес се чувства 
голяма поляризация на мнения-

- Каква е Вашата заръка към 
избирателите в Димитровград
ска община ?

- Мисля, че моята кандида
тура дава възможност на граж
даните да изберат една демок
ратична опция. Искам да под
чертая, че сред представителите 
на българското малцинство в 
Югославия имам много прияте
ли, даже и кумове. Освен това 
поддържам приятелски връзки с 
много политици и кул турни дей
ци от България.

Ако успеем да събудим вси
чки онези избиратели, които не 
са гласували в миналите избори, 
защото мислят, че у нас нищо 
положително не може да се про
мени, тогава имам реален шанс 
да вляза във втория изборен тур.

Аз нямам такива условия за 
пропагандиране на своята про
грама, каквито имат другите 
кандидат-президенти, но вярвам 
в силата и убедителността 
своите думи.

- Разчитате ли и на членовете 
и симпатизантите на Демокра
тичната партия?

- Разчитам на тези гласопо
даватели, защото своевременно 
аз основах тази партия. Съще
ствува
между мен и членовете на тази 
партия и навсякъде, където гос
тувам, се съберат и активистите 
на ДС. Освен тях разчитам и на 
членовете на всичките демокра
тични партии у нас.

та относно по-нататъшното раз
витие на нашата република.

От едната страна е блокът на 
левите политически сили, който 
със сигурност има най-добра по
литическо-икономическа про
грама и най-добри кадри. Този 4 настоса студенти, а 3 процента 
политически блок може най- 
много да допринесе за Сърбия и 
мисля, че гой е единствената ал-

Горан Латинович

правата и интересите на национ
алните малцинства.

Трябва да имаме предвид, че 
една трета от населението на 
Сърбия не са сърби. Затова ДЦ 
желае откровен диалог с пред
ставителите на националните 
малцинства. В тези разговори 
бихме се инфирмирали за всички 
проблеми, които измъчват това 
малцинство и въз основа на тези 
разговори бихме взимали реше
ния, как те да се решават.

Аз даже пропагандирам и те- 
”пози-

- земеделци.
Следователно, ние се опира

ме предимно на онези слоеве на 
тернатива на всичките други 0бщССГ1ЮТ0, които и преди саби- 
партии и коалиции у нас. От 
друга страна се открояват ретро
градните и социално-демагогски

ли в рамките на комунистическ
ото движение или поне привър
женици на комунистическите 

идеи, които предлага десница I «1. и..си Естествено, ще се стремим 
Без оглед на това дали тези идеи 
се прокламират от Шешел или 
Драшкович, те наистина нямат 
никакъв шанс и перспектива. В 
дъното на политическата сцена 
у нас фигурират и определени ‘ К‘‘к коментирате изворни- 
политически сили, които се за- те резултати от септемврийски- 
стъпват за сепаратизъм и "ауто- ™ парламентарни избори в Сър- 
номаштво”. б,,я •

Постоянният натиск па вън
шните фактори още повече ус
ложнява нашето положение. Та
ка се създава доста проблемати
чна ситуациа, която ни кара да се 
запитсме дали държавата ще мо
же да функционира нормално 
във всички сфери на обществе- особено към екстремно десните 

1 партии. Макар че победи, леви
цата все пак трябва да търси и 
открива начини за поддържане 

разчитат югославските комуни- стпбилността па парламента, 
сти ? , както и на бъдещото правител-

- Сред нас има най-много па- стпо Топа трябва непременно да 
ботници (около 33 процента) и сс постигне, защото в противен 
пенсионери (около 30 процеп- СЛу,1{щ ще бъде спрян процесът 
та). Единадесет на сто от нашите на реформите в нашето обще- 
чланове са с виеше образование,

и нататък да търсим опора сред 
работниците и онези структури 
па населението, на конто са им 
близки тези идеи.

зата за така наречената 
тивна дискриминация” на мал
цинствата. С други думи, на 
малките етнически групи у 
трябва да се даде по-широк кор
пус” от права, за да биха се чув
ствали по-сигурно и равноправ
но. На онези пък етнически гру
пи, които поради своята мало
бройност не могат чрез парла
ментарни избори да си осигурят 
представител в републиканския 
парламент, трябва да се даде 
възможност да делегират свой 
представител, независимо от из
борните резултати. Демокраци
ята в една държава се измерва с 
демократичните права, 
тази държава осигурява на на
ционалните малцинства.

Ако бъда избран за прези-

но-
нас - Левите политически сили 

спечелиха мнозинство в репуб
ликанския парламент, но те не 
могат да бъдат напълно доволни 
от постигнатото. Електоратът в 
нашата република се обърща 
към десните политически опции,

на

пия живот.
- На кои обществени слоевесантиментална връзка

които
Бобан Димитро*

Б. Димитро* СТВО.
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ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА СПС 
и НА ЮЛ В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ

РАЗГОВОР С ДРАГАН КОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СОЦИАЛ
ИСТИ И ЧЛЕН НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС

"УВЕРИХМЕ СЕ В ПРЕДИМСТВАТА 

НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ” ЗА СЪРБИЯ - В ЕВРОПА 

И СВЕТА, А НЕ В ГЕТОИММТ СМСССМ ШЩИОШ1ЛСИ състав. 
Именно тикана е и нашата об-- Господин Колен, наближа

ват президентските избори в 
Сърбия. Как оценявате предиз
борната кампания на лявата по
литическа коалиция в нашата 
община и Сърбия като цяло ?

- В сравнение е парламентар
ните и президентски избори в 
Сърбия, лявата политическа ко
алиция е променила до голяма 
стенен тактиката на предизбор
ното си представяне. Тези стра
тегически промени са направени 
с цел кампанията да се приспосо
би към нашия кандидат-прези
дент Милан Милутинович. Из
вестно е, че този нът не сме ор
ганизирали масови митинги. Ми
лан Милутпновнч се е предста
вял предимно посредством мест
ните електронни медни и се е 
срещал с гражданите и работни
ците в техните трудови органи-

По повод предстоящите президентски избори в Сърбия, общин
ските отбори на Социалистическата партия на Сърбия и на Юго
славската левица в Босилеград се обърнаха към гражданите на 
община та със съобщение, в което между Другото се казва.

”13 неделя, ма 7 декември, избирателните места в Сърбия, Пчин 
ски окръг и в Босилеградска община отново ще бъдат отворени - 
сега ча набиране на президент на Република Сърбия. Напълно сме 
убедени, не на точи изключително нажен гюст ще бъде избран 
кандидатът на СГ1С-10Л-Нова демокрация Милан Милутинович .

Па въпроса защо сегашните президентски избори са от из
ключително значение, в съобщението се дава следният отговор: 
"Преди всичко заради нашата република, заради нейното развитие 

нейните граждани. По-точно казано, изборите са голяма 
бъдещето на Сърбия, за нашето бъдеще и за бъ-

щииа.
Надявам се, че жителите на 

Димитровградска община са им
али възможност да се уверят, че 
Милу тинович е един стабилен и 
високо образовен човек, кой то е 
доказан дипломат и се ползва с 
голям авторитет в света. Милу- 
тнповпч е олицетворение па ми
ролюбивата политика на паша
та страна, която е призната от 
международната общност. и заради 

отговорност за
дещето па нашите деца. На тях народът ще избира имежду деструк- 
цията, която вместо демокрация и прогрес предлагат национал- 
шонинистките и монархически сили, и правилния път за създаване 

за човека в ХХ1-ия век, за което

- Оптимист ли сте, вярвате ли 
напълно и победата на Милути- 
нопич?Драган Колев

- Несериозно е човек да се 
ангажира е политически прогно
зи, защото електоратът в Сър
бия все още няма прецизни идей
ни убеждения, още не се е стаби
лизирал шпгьлно и като такт.в 
има променлив характер. Все 
пак се надявам, че президентски
ят кандидат на СПС, ЮЛ и 11ова 
демокрация - Милан Милутино- 
вич - ще получи доверието на 
гражданите още в първия тур на 
изборите - както в нашата общи
на, така и въобще в републи
ката.

ннето си в нашия град Милу ги- 
новпч проведе разговори с ръко
водството на нашата община и с 
членовете на стопанско-полити
ческия актив. Освен това, гой се 
представи па гражданите по ка
пала на местната телевизия.

Милутинович е твърде умен 
п реален политик. В това имахме 
възможност да се уверим, кога- 
то топ коментираше настоящо
то положение, което Сърбия н 
Югославия заемат в света и ко- 
гато говореше за перспективи те 
за развитието на нашата община 
и републиката като цяло. Топ яс
но каза, чс социалната демаго
гия и лъжливите обещания по
някога могат да залъжат гласо
подавателите, но когато настъ
пи периодът на отрезняването, 
тогава този процес може да бъде 
твърде мъчителен. Мплутино- 
вич постави акцент върху ста
билните междунационални от
ношения в онези среди, които

на условия и живот, достоен 
настоява левият блок и неговият президентски кандидат Милути
нович.

По-голяма част от избирателите в Сърбия правилно се опреде
ления блок. Те с основание са убедени, че 

запазят стабилността на Югославия и
лиха за политиката на 
само левите сили могат да 
Сърбия, да извършват правилна собственическа трансформация и 
да осигурят на граждани те си гражданска и национална сигурнсот. 
Обаче една част от избира тели те са в недоумение за кого да гласу- 

Има ли ло-голямо заблуждение да се тръгне вдясно,
Европа върви вляво! Не само че сме убедени, 

че няма, но сме съвсем сигурни, че ако се случи обратното, ще 
под в'Ьпрос и бъдещето на нашите поколения. А тъкмо ние 

трябва да създадем за потомците си мир, икономическа стабилност, 
самостоятелност, социална сигурност, национално равноправие и 
сътрудничество сьс света. Такава политика води президентът на 
нашата сьюзна държава Слободан Милошевич и политическите 
сили от левия блок. Застъпваме се такава политика да води и 
президентът на Сърбия, а тъкмо Милан Милутинович е олице
творение на тая политика. Като политически деец и дипломат той 
показа, че се застъпва за икономическа, социална, национална и 
всяка друга сигурност. С девиза си И Сърбия, и светът’ Милути
нович още веднъж потвърди, че се застъпва за свър 
Сърбия със съседите й, с Европа и света, а не за Сърбия, която да 
е изолирана в гето, както това настояват привържениците на на- 
ционалшовинизма и монархизма".

"Гражданите на Босилеградска община, се казва по-нататък в 
която българското малцинство представлява мнозинство, отдавна 
се определиха за политиката на Слободан Милошевич. Известна им

зации.
Мисля, че този път жителите 

на нашата република са имали
възможност да вникнат в разли
чията, залегнали в идеите на пре
зидентските кандидати и да за
бележат всички предимства, ко
ито Милан Милутинович има в 
сравнение с останалите канди
дат-президенти.

когатоват,
но-голямата част на

сложим

Избирането на Милутинович 
на практика би означавало по
нататъшно истинско развитие 
на Сърбия и Югославия. Съще
временно, то би било и гаранция 
за пълното инкорпориране на 
нашата страна във всички меж
дународни икономически и по
литически структури.

- Преди няколко дни Милу
тинович посети нашата община. 
Какви са впечатленията Ви от 
тази среща?

- Първо, напълно съм удо
влетворен от факта, че жители
те на нашата община проявиха 
голям интерес да видят и да се 
срещнат с Милутинович. Както 
вече знаем, по време на посеще-

зването на

Б.Д.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА СРС В ДИ
МИТРОВГРАД Съвременна 

техника за 

Хелзинкския 
комитет в 

Димитровград

е политиката на подценяване на националните малцинства, която 
водят десните партии и техните водачи. В борбата за гласове в 
последно време те се "приближават" към националните малцин
ства, естествено и към българското. Благодарим им. Не желаеме 
децата ни да воюват за Сърбия с граници от Карлобаг и Вировитица 
до Гевгелия, за която се застъпва президентският кандидат Воислав 
Шешел. Искаме да живееме тук, където сме. а не отвъд границата, 
както това настояват знаменосците на нацноналшовинизма. Бъл
гарското малцинство не желее да гласува ннто за монархия, нито за 
нейния поборник Вук Драшкович. понеже то добре почувствува 
горчивината на монархията и тормозите на нейните жандарми", се 
казва в съобщението. "На изборите трябва да излезем възможно 
по-масовно и да гласуваме за Сърбия в света, а не за Сърбия в гето. 
да гласуваме за Милан Милутинович. Гражданите на Босилеград
ска община едновременно с това ще се определят и за по-ускорено 
развитие на общината си", се подчертава в края на съобщението.

в. Б.

Радикалите призоваха 

гражданите да гласуват
В рамките на предизборната кампания в края на миналата 

седмица в Димитровград се проведе пресконференция на Об
щинския отбор на СРС, на която говори Воин Велкович, 
председател на Окръжния отбор на тази партия за Пиротски 
окръг. На пресконференцията присъстваха и водачите на 
радикалната партия в Димитровградска община.

Велкович призова гражданите масово да излязат на през
идентските избори и със своите гласове да подкрепят канди
датурата на д-р Воислав Шешел.

Според неговите думи, тази партия е разработила най- 
комллектна и съдържителна програма за развитието на 
Димитровградска община и Пиротски окръг.

Велкович между другото заяви и това, че депутатите на 
СРС в републиканския парламент упорито ще 
занапред сесиите на парламента да бъдат пряко предавани по 
един от каналите на националната телевизия.

От представителката на Хелзинския 
комитет за защита правата и свободите на 
българите в Югославия Зденка Тодорова 
получихме следното съобщение, изпрате
но до всички медии на български език: 

необходимоститеЗа на всекид
невната работа Хелзинският комитет за 
защита правата и свободите на българите 
в Югославия е получил от американската 
фондация "Реймон ес. Дженингс" най-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИ
ТЕ ИЗБОРИ

настояват
съвременна компюторна техника, което 
е първото дарение на тази агенция на 
САЩ за международно развитие на една 
неправителствена правозащитна органи
зация, занимаваща се главно с проблеми 
на българското малцинство в Србия.

От друга страна, Хелзинкският коми- 
в Цариброд в момента работи върху 

изготвянето на годишен доклад за със
тоянието на човешките права на бълга
рите в Сърбия 1990-1997 г., който ще бъде 
написан на български и английски език.

Врамките на предстоящата работа на 
комитета предстои съвместно с Хумани
тарната организация "СОЛИДАР
НОСТ" да започне изработването 
следователския проект "Социална карта 
на българското национално малцинство в 
Сърбия”, който Хуманитарната органи
зация "Солидарност” е спечелила на кон
курса в рамките на Фондация "Отворено 
общество” в Белград.

Активистите на Хелзинския комитет 
ще бъдат ангажирани в раздаването на 
хуманитарни помощи на населението, 
които Хуманитарната организация "Со
лидарност” е получила от Хуманитарна
та организация ”АДРА”в Белград. По-

Приключиха всички 

подготовки
Б.Д.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДСБЮ

Подкрепа за Мичунович В Босилеградска община са извършени всички технически под
готовки за успешното провеждане на насрочените за 7 декември 
президентски избори в Сърбия. Никола Савов, секретар на Общин- 

скупщина, казва, че общинското управление с помощта на 
гражданите е направило проверка на избирателните списъци 

гях сега са записани 8526 избиратели. Той подчертава също така, 
че са определени избирателни отбори за всичките 43 избирателни 
места в общината. В тях има членове на СПС, ЮЛ, СРС и СПО - 
всъщност, от всички партии, които излизат на изборите.

Предизборната кампания на

тет

Демократичният съюз на българите в Югославия орга
низира на 26 ноемри пресконференция. Според лидера 
партията Марко Шукарев, ДСБЮ и този път няма да участва 
в изборите поради "информационното затъмнение както в 
държавните, така и в локалните медии.

Особено внимание Шукарев обърна на дейността на 
Сръбската радикална партия, която оцени като отрицателна, 
като партия, която не предлага нищо добро, особено за бъл
гарското малцинство. Големият брой гласове, които Шешел 
спечели на миналите избори, Шукарев обясни с желанието на 
избирателите за промени, а не с популярността на радика
лите. На предстоящите президентски избори ДСБЮ ще 
подкрепи кандидата на на Демократичния център Драголюб 
Мичунович.

На срещата със журналистите говориха и Иван Иванов, 
председател на Общинския отбор на ДСБЮ в Димитровград 
и Злата Шукарева, които изтъкнаха застрашените права на 
българското малцинството в определени области и преди 
всичко при ползването на майчиния език в училищата.

скатана
и че

1',

на из-

общинските отбори, които учас- 
тват в изборите, също така приключи. По време на кампанията 
от борите на левия блок (СПС и ЮЛ), Сръбската радикална партия 
и на Сръбското^движение за обновление се стремяха да осигурят 
победа на своя" кандидат: Милан Милутинович, Воислав Шешел 
и Вук Драшкович.

Общинските отбори на Демократичната партия и на Демок
ратичния съюз на българите в Югославия официално и сега ще 
бойкотират изборите. На практика обаче и съвсем официално 
членове на тези две партии са същевременно и членове на изби
рателните отбори от състава на СПО. Това потвърждава, че 
всъщност в Босилеградска община нито една партия не бойкотира 
изборите. -

мощите са главно дрехи, дюшеци и храна.
А.Т.

А.Т. В. Б.
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
ЗО-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА "МЕТАЛАЦ"

ОТБОРНИЦИТЕ ПРИЕХА 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ОТ РАБОТИЛНИЦА ДО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Ангел Савов, Бора Станчев, Младен Димитров, Кирил Пейчев... 
едва ли на 6 декември 1967 г. са помисляли, че от работилницата 
"Металац”, която основават ще стане обществено предприятие. 
Донасяйки собствени инструменти за работа, те започват да оказ
ват услуги на гражданите без да подозират, че след тридесет години 
малката работилница ще се превърне в предприятие, което ще се 
занимава и с производство на тръбна мебел, която особено се търси 
на пазара; че вместо обикновените инструменти в новопостроеното 
хале ще бъдат внесени нови, по-съвременни машини, за които те 
дори не са чували.

През 1973 година Общинската скупщина дава съгласието си 
"Металац” да се трансформира в трудова организация, а от 31 
октомри 1990 г. - в обществено предприятие. И днес, след тридесет 
години това е най-малката фирма в града., но и една от малкото 
фирми, която и по време на санкциите не е прекъсвала работа, не 
е съкращавала работниците си, нито пък ги е оставяла без заплати. 
През 1985 г. предприятието се пренася в нови помещения, а една-две 
години по-късно радботниците сами играждат и администра
тивната част. Изобщо, когато става дума за ”Металац”, веднага

На състоялата се на 28 ноем- блюдават и при провеждането 
ври тази година шеста сесия на „а учебно-възпитателните ппо 
Общинската скупщина в Боси- грамн през миналата учебна го- 
леград отборниците посветиха дина, което се потвърждава п от 
нап-голямото внимание на „н- факта, че успехът и поведението 
формациите за работата, проб- на учениците в края на миналата 
лемите и състоянието в областта учебна година 
на учебно-възпитателното дело, 
за състоянието на обществения 
ред и спокойствие и на противо
пожарната служба, както и на 
състоянието и проблемите в об
ластта на

скупщина, отборниците отново 
поставиха въпроса за открива
нето на една паралелка произ
водствен профил към Гимназия
та както и въпроса във връзка с 
инициативата за отделяне на 
училищните общежития от ос
новното училище. Беше конста
тирано, че като самостоятелно 
ведомство общежитията ще бъ
дат далеч по-използваеми.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД - В 
РАМКИТЕ НА 

ДОПУСТИМОТО
А н ал из ирай ки състояи исто 

на обществения ред и спокойст
вие на територията на нашата 
община, началникът на Отдела 
на вътрешните работи в Босиле
град Видое Маринкович подчер
та, че в това отношение през из
миналите десет месеца на тери
торията на нашата община не са 
регистрирани особено тежки на
рушения. В сравнение с минала
та година, те значително са на
малели, а и нарушителите на ре
да са много по-малко. Но въп
реки това, както подчерта Ма- 
ринковпч. Отделът на вътреш
ните работи и занапред няма да 
отстъпва от позициите си и ще 
подсигурява спокойствието на 
гражданите във всяко едно отно
шение. Същевременно трябва 
да действуват и другите компе
тентни държавни органи, а пре
ди всичко съответните инспек
ции. Отборниците се съгласиха с 
оценките на началника и приеха 
информацията му.

Състоянието и в областа на 
противопожарната защита през 
първите десет месеца е добро - 
без но-големи пожари. Отбеля
зани са само двадесетина случая, 
конто благодарение на своевре
менната намеса на пожарника
рите са завършили с незначител
ни материални щети.

Отборниците обсъдиха и 
приеха и информацията за със
тоянието на спорта и физичес
ката култура. Беше установено, 
че спортът и физическата кул
тура се развиват в рамките на 
общинските възможности. Без 
по-обширни коментари бяха 
приети статутите на Центъра за 
култура и Народната библио
тека, както и програма та за на
чина и процедура та за легаризи- 
ране на обектите, построени на 
територията на Босилсградска 
община без строителни разре
шения.

сравнени спо-ми- 
нала га година, са по-добри, бро
ят на повтарящите ученици е по- 
малък, а над 85 на сто от уче
ниците, конто са завършили ос
новно училище и гимназия, са 
продължили образованието си.спорта и физическата

В началото„ на шестата сесия на Общинската скупщина
отоорниците Кроне Николов, Ганче Василев, Иван Евтимов, 
Боян Пенев, Крум Миланов, Иван Трайков и др. поискаха
отговор на няколко въпроса, които вълнуват гражданите. Кро- 
не Николов: Кога населението отТлъминскня район ще бъде 
освободено от телевизионната такса?” Ганче Василев: ” Кон е 
компетентен да освободи задръстените тротоари от неупотре- 
бяващн се коли, строителен материал и пр.?'’ Боян'Пенев:

Кога Оощинската скупщина ще реализира решението 
Общинския отбор на СПС в Изпълнителния съвет на ОС да 
бъДе„и представител на Югославската левица?” Крум Мила
нов: ’ Защо здравната амбулатория в село Дукат не работи?” 
Иван Евтимов: По чие решение се отстъпва от програмата за 
комунална дейност?” Иван Трайков запита: ”Защо тарифата 
за електроенергията е толкова висока?”

На повечето от въпросите отговори председателят на ОС 
Сотир Сотиров, а за други ще бъде потърсен отговор от ком
петентните органи и служби.

на

Цехът на "Металац" през 1982 г.
Почти всички работници работят и днес, но в ново хале.

трябва да се каже, че тук всичко си правят сами. Собствено произ
водство са и съоръженията за пластфикация на металите и произ
водство на тръбна мебел.Работниците са предимно млади хора , 
които тепърва ще доказват своите знания и възможности, а за това 
ги насърчава п ЧЕДОМИР СТОЙКОВИЧ, директор на фирмата 
от 1989.

Три десетилетия не са малко време за развитието и утвръждава- 
него на една фирма - още повече, че то е било при най-трудни 
условия. Затова и заслужава юбилеят да бъде отпразнуван дос
тойно. Работещите в "Металац” ще направят това утре. По този 
повод, за десетгодишна непрекъсната работа в предприятието, ще 
бъдат наградени ВЕЛИМИР ПЕЙЧЕВ, ТРОЯН ДЖОРДЖЕВИЧ 
и ЗОРАН ГЛИГОРИЕВИЧ.

"Металац” винаги е бил малък, но сплотен и успешен колектив 
- казва директорът Стойкович.

култура. Предмет на разисква
нията беше и Програмата за ле
гализиране на обектите, постро
ени без строителни разрешения, 
както и статутите на Центъра за 
култура и Народната библиоте-

Директорите на трите учебно- 
възпитателни заведения - Гонс 
Глигоров. Тоше Александров и 
Александър Александров - под
чертаха. че най-голям проблем 
при провеждането на учебно- 
възпитателния процес е недос
тигът на средства за основните 
материални потребности. Спо
ред закона те трябва да бъдат 
подсигурени от Общинската 
скупщина. Поради това обуче
нието, особено в Основното учи
лище и Гимназията, се провежда 
без съответните съвременни 
учебни помагала и кабинети, а 
напоследък се чувства недостиг 
и на помещения в училището в 
Босилеград и Гимназията.

По време на разискванията и 
на тази сесия на Общинската

ка.
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА 

ЗА УЧЕБНО 
-ВЪЗП ИТАТЕЛ НИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ
Разисквайки по информаци

ите за работата, състоянието и 
проблемите на Гимназията, Ос
новното училище и Детската 
градина през миналата и тази 
учебна година, отборниците сти
гнаха до заключението, че те ус
пешно изпълняват обществени
те си задължения. Успехи се на-

А.Т.

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР "ЧОРАПАРА" В БОСИЛЕГРАД

ПОСТЕПЕННО 

ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРОДУКЦИЯТА
В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ПРИКЛЮЧВАТ ИЗБОРИТЕ В 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

След доходното си свързване производството се отчита иови- 
с Памуковия комбинат от Враня, щение. В колектива казват, че 
ирофитиият център "Чоранара” неизвестността н прекъсванията 
от Босилеград започва да излиза на производствения процес, ко- 
от агонията. Засега бавно, но си
гурно, с всеки изминал месец, в

за разрешаването на проблеми- 
колективите си. Това осо-

В повечето от 20-те основни иго преди продължаваха по ня
колко седмици, дори и месеци.те в

Пено се чувстваше в предприя
тията, които все още не могат да 
се справят с последиците от сан
кциите и са изправени пред рс-

синдикални организации на те
риторията на Босилсградска об
щина, в които членуват около 
1400 души, изборите приключи
ха успешно и в определения 

Станинш Митов. 
на синдикалното 

в Босилеград.

м. я.
сега вече са минало.

Асен Тодоров, ръководител 
на профитния център "Чорапа- 
ра”, казва, че след определния 
период от обучение работници
те вече овладяват новия произ
водствен процес в конфекцион- 
ерство п в резултат на това се 
отчита месечно повишение на 
продукцията. Наред с това се по
вишават и работните заплати. 

Сега в производствения цех 
”Чораиара” се шият ризи за по
требностите на Войските на 
Югославия. От началото на го
дината до края на октомври са 
произведени 35 000 бройки. Оку- 
ражва фактът, че произведени
те тук ризи напълно задоволяват 
крнтсиитс 
”Юмко” е осигурил работа за то
зи цех не само до края на тази, но 
и за първите три месеца на след
ващата година. 1 ова дава иадож- 

I мотивира 150-те работника 
ио-унорита работа.

ЗА 51-ГОДИШНИНАТА НА КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА"
дина чичрудения.

По нреме на прсдичГюрната и 
наборна дейност членовете на 
основните синдикални организа
ции обсъдиха досегашната си ра
бота, приеха програми за през 
следващия четиригодишен 
риод и избраха нови ръковод- 

Организациитс с по-малко 
от 50 членове избраха тричлен
ни ръководства - председател, 
секретар и касиер, а тези с над 50 

и синдикални с ъвети. Бя
ха избрани и представители за 
общинската синдикална конфе
ренция, която ще се проведе до 
20 т. м. Ма нея ще б ъдат избрани 
членове за общинското синдика- 

11 редста витслство, О к ръж- 
синдикалсн съве т във Враня

срок, заяви 
председател 
представителство
Той поясни, че някои от органи
зациите, какъвто е случаят в Ав
тотранспортното предприя тие и 
Цеха за сушене на плодове 
ленчуци, не са избрали ръковод- 

до края на ноември, както

НАГРАДЕНИ РАБОТНИЦИ 
И НОВ МАГАЗИН В НИШ

Петдесет и първите годшиниин от създнинпстн ин конфек
ция "Свободи" бе очнпменупини с тържествено заседание 
Управителния отбор в разширен състав. Ив часеданпето дирек
торът Арсен Тодоров говори чв пътя ни "Свобода от
занаят....Иска работилница до модерна конфекция, и след това
на работещите непрекъснато но 15 п 25 години във фирмата
работници .............оходящн награди. За петнадесетгодишен
труд са наградени 26 части, а ча 25 годишен - 16 чисти. 13 с тола 

конфекцията след това бе организиран обедча наградените. 
Течи дни конфекцията купи нов магазин а търговския 

"Кална” а 11нш - площ 35 м . Това е вторият магазин а

пе-и зе ми
ства.ства

това било запланувано, понеже 
предложените кандидати не са 

необходимото мно-получили 
зинство гласове. Втория т тур се души -
очаква тези дни.

Как е проведена нредизбор- 
и изборна дейност 
синдикални организации в

на
за качеството и чеи основната център -

Ниш от 23-те които конфекцията има и Сърбия, и момента 
оборудва от димитровградското предприятие 

"Металац” и според изявлението па комерсиални директор 
Владица Сотиров се очаква до Нова година той да б ъде откри т.

нито
общината, ще се узнае но-късио, 

бъде изготвен щателен магазин ът селно 
нии
и депутати за синдикалния кои-

когато
анализ. Още сега обаче може да 
се каже, че изборите не бяха ня
каква формалност', а предизви
кателство за работещите да тър
сят и да откриват възможности

дп и
загрес. А.Т. М. Я.

В. Б.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

Подхранване на пчелното 

семей стю

РАЙЧИЛОВЦИ

ИНТЕНЗИВНА КОМУНАЛНА ДЕй НОСТ
Въпреки ме годината отбро

ява последните си дим, комунал
ната дейност в Босилоградска 
община не секва: уреждат се, 
разчистват или прокарват нови 
селски или махленски пътища. 
За целта са ангажирани 4 бул
дозера и друга механизация.

Васил Йованчов, директор 
на Общинската дирекция за ко
мунално-битова дейност н пред
седател на Изпълнителния съ
вет на Общинската скупщина 
каза, че тази дейност ще продъл
жи докато позволява времето.

Тези дни започна реализира
нето и на заплануваните кому
нално-битови задачи в Райчн- 
ловци - село, което след Босиле
град има най-много неразреше
ни въпроси в областта на инфра
структурата. Все още много от 
домакинствата не са водоснаб
дени, канализация имат само де
сетина, достъпът до много от 
къщите е затруднен, особено до 
онези, конто са поотдалечени от 
главното шосе, минаващо през 
селото. Поддържането на чисто
тата в селото също така е остър 
проблем. Имайки предвид това, 
местната общност е запланувала 
за тази година изгаждането на 
1000 метра канализационна 
мрежа, 150 метра канализация за 
дъждовни води и ремонтиране 
на няколко махленски пътища.

Пчелното семейство след активния период изхвърля търтеите, 
природните условия не са благоприятни, т.е. липсват източници 

Налага се семейството да се подхранва.понеже
на нектар и цветен прашец.
Подхранването става с пити, които могат да се купят в пчеларските 
магазини или с храна, която самите пчелари приготвят.

Подхранването може да стане през есентта, зимата и ранната
пролет.

ЕСЕН НО ПО ДХР А Н В А Н Е
След свалянето на рамките от медобера, слагаме хранилките и 

подстрекателно нодхраниане. До пърната половина на 
септември в хранилките слагаме захарен или меден сироп на всеки 
седем дни в съотношение 1:2 (захар или мед: вода). Оттогава, 1а до 

октомври слагаме сироп на всеки десет дни, в размер 1:1.
пчелното семейство (края на октомври), е

започваме с

края на
Преди да зазимим 

нужно е да го подхраним с твърда храна, т. е. захарно-медено тесто. 
Същото се приготвя, като се смесва 1 пгих "л ‘Iготвя, качи ^ ^^1... 1 кг течен мед, 200 до 3(Х) 
децилитра вода, 5 до 6 кг пудра захар (захар на прах) и 5 - 6 ханчета 
витамин "Бевинлекс”. Ако пчелното семейство е болно, към 
смсстта можем да добавим и лекарство в зависимост от болестта. 
Измесеното тесто от 0,8 до 1 кг слагаме в найлонова кесия, правим 

изрязваме кесията от едната страна с прорези от 2 
. Така приготвената кесия слагаме откъм прорезите върху 
рамките, където предварително са сложени летвички (с деблината 
на молив), за да се образуват проходи за пчелите от една на друга 
рамка. След това отгоре слагаме затоплящи материали 
семейството до слънчев февруарски ден, когато правим бегъл ос-

Един поглед към Рпйчилопци

чакъл. Гапче Василов, общин
ски отборния, който бе и един от 
главните инициатори на тази ак
ция, казва, че за първия са из
разходвани най 100 м ’ чакъл, а за 
втория - 400 м3 и 11 пропусква- 
телии търби.

Трябва да отбележим, че при 
провеждането на акцията за уре
ждането на пътя край селската 
долина неколцина райчиловча- 
ни спъвали работата, което е 
осъдително.

С изключение на канализацията 
за дъждовната вода в местности 
Люта, останалите две акции се 
провеждат в момента. За кана
лизацията в квартал Краин дол 
част от материала с осигурен, 
друг ще бъде набавен наскоро и 
ако времето бъде благоприятно, 
работата ще започне.

Когато пък става въпрос за 
уреждането на махленските пъ
тища, чието състояние с наисти
на съвсем окаяно, тези дни при
ключи ремонтът на два пъта. И 
единият, и другият са настлани с

го ни погачка и
см.

и оставяме

ведомителен преглед.
ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ

В края на януари майката започва да снася яйца. Макар че 
дейността е започнала, тя е слаба и пчелите са още в кълбо. Консу
мацията на меда и на цветния прашец се увеличава.

При недостатък на цветен прашец пчелите са изложени на 
белтъчен глад. Затова пчелното семейство се подхранва с кърмова 
маса от цветен прашец или с белтъчна храна.

Кърмовата маса с цветен прашец се приготвя, като се взимат 
пити от склада, в които има цветен прашец. Той се отделя от 
вощината и се стрива. Стритият прашец се смесва в равно 
количество течен мед. Тази смес се размива с 20-30 на сто вода, в 
която преди това се разтваря сол - по 2 грама за всеки килограм от 
сместа - и се добавят 5 до 6 части пудра захар.

Приготвеното тесто се дава на пчелите в найлонови кесии от 0,4 
кг до 0,8 кг по същия начин както и през есента, през слънчев ден 
когато температурата е по-висока от 12 С.

ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ

м. я.

БИСТЪРЧАНИ РЕСТАВРИРАТ ЧЕРКВАТА СИ
Черквата "Свети Филип” в 

село Бистър е третата черква в 
Босилеградска община, която се 
реставрира по инициатива на ме
стното население. Инициатив
ният отбор, в който членуват не 
само живеещи в селото, но и пре
селници, в средата на тази го
дина поде инициатива за съби
ране на парични средства. Ак
цията даде очакваните резулта
ти: събрани са над 7000 динара, с 
които ръководството на местна
та общност осигури необходи
мия строителен материал за ре
ставрирането й. Местната общ
ност организира няколко добро
волни акции и работата започна. 
Най-напред с две-три добровол
ни акции бистърчани уредиха 
двора и оградата. На 29 ноември 
проведоха нова доброволна ак
ция и подмениха целия покрив - 
смениха летвите, поставиха нови 
керемиди.

Мите Ивков, отборник от се
лото в Общинската скупщина в 
Босилеград казва, че завърше
ните работи са в съответствие 
със събраните пари. "Догодина 
събирането на парични средства 
ще продължи, а заедно с това и 
работата. Подмяната на покрива

бе крайно необходима, защото 
целият беше прокапал и ако бях
ме закъснели, цялата сграда мо
жеше да рухне. Сега другите ре
монти могат да се завършват ед
ин след друг”, каза Ивков.

В местната общност подчер
таха, че акция за събиране на 
средства ще се провежда и през 
зимата, затова те призовават и 
останалите свои съселяни, кои
то досега не са се отзовали, да 
дадатевоя принос. Същевремен
но се обръщат и към преселни
ците с апел и те да вземат учас
тие в реставрацията на този ду
ховен храм. Изказват голяма 
благодарност на всички, които 
са били най-активни в това бла

городно начинание, сред които 
са Борис Ранов, Стеван Петров 
и Пенко Анастасов, изселници 
от Македония; Васко Смилков и 
Огнян Бойков - бистърчани, жи
веещи в Белград - по 100 герман
ски марки, както и младежът Го
ран Петков -100 динара. Разбира 
се, местната общност благодари 
и на другите дарители и се над
ява, че тези, които все още не са 
се включили в тази хуманна и 
благородна акция, няма да изо
станат. Отправят призив за уча
стие и помощ към Общинската 
скупщина и всички предприятия 
и ведомства в областта.

Подхранването на пчелите в началото на пролетта се прави по 
следния начин: взимаме един литър прясна (без дъх и приятна на 
вкус) суроватка и един килограм течен мед. Към този разтвор 
прибавяме 5 до 7 части пудра захар, цветен прашец и лекарства, ако 
са нужни. Приготвената смес се омесва на полутвърдо тесто и се 
слага в найлонови кесии от 0,8 до 1 кг, които се поставят в кошера.

Цветният прашец, който слагаме в сместа, се взима от пити в 
склада, а ако е недостатъчен, обезпечаваме го по следния начин: 
събираме и слагаме в тави и в топло помещение ресите от леска 
преди да се разпукнат.

Освен подхранването на пчелите с твърда храна, те могат да се 
подхранват и с течен мед или захарен сироп след главния пролетен 
преглед на кошерите (март-април). В начало сиропът се слага в 
съотношение 2:1 (захар или мед : вода), а по-късно в съотношение

м. я.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛИ- 
НОВЦИ 1:1.

Ако времето не позволява на пчелите да взимат пресен прашец 
от ранно цъвтящите растения, в посочения сироп можем да добавим 
следното: медно-прашецветова смес до 200 гр на литър сироп, 
суроватка в съотношение 1:2 (суроватка: сироп), хлебна мая (сиров 
квасец) до 10 на сто в сиропа или два белтъка от пресни кокоши 
яйца на два литра сироп. За подхранване може да се ползват още 
извара, сухо мляко или соево брашно.

В посочените начини за подхранване се използват малки пор
ции, за да се изконсумират веднага, защото храната може да прок- 
исне и да се стигне до отравяне на пчелите.

Уреден селският път
На 30 ноември т.г. жителите на Местната общност Височки 

Одоровци и Гулиновци проведоха трудова акция за уреждането на 
селския път, който свързва двете села.

Пътят с дължина 1400 метра е посипан с чакъл. Финансови 
средства за тези строителни работи са осигурили жителите ка В. 
Одоровци и Гулиновци. б. д.

Подготви: Гоше Митов, пчелар от Босилеград

В ОВЦЕФЕРМАТА НА БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК"

Продадена е една 

трета от стадото

ПЕТИЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

ДО АТП ПИРОТ
Петиция с подписи на над 100 граждани от 

Димитровград беше изпратена тези дни до ръко
водителите на Автотранспортното предприятие в 
Пирот и до членовете на изпълнителните отбори 
в Пирот и Димитровград. Подписалите се 
граждани негодуват срещу драстичното 
къпване на месечните карти за автобуса от Ди
митровград до Пирот. Освен това, гражданите 
протестират и срещу лошото поведение на шоф
ьорите, своеволието им и неспазване 
санията на рейсовете.

Присъстващите представители на АТП, Тоша 
Пауновия, директор на пътническия транпорт, и 
ръководителят на клона в Димитровград, се опи- 
таха да опровергаят посоченото в петицията 
тъквайки

дание бе обсъдена петицията, не се съгласиха с 
обясненията на АТП, изтъквайки факта (подкре- 

с билети), че за същото, дори и по-дълго 
разстояние някои предприятия имат два пъти по- 
ниска тарифа. От друга страна, линията е регис
трирана като междуградска, а автобусите и дви
жението им е като за градски транспорт. Също 

е посочен фактът, че е взета тарифата за 
растояние от 25-30 км а се знае, че до Пирот има 
смо 24 км.

Тъй като не се стигна 
заключение, според което до средата на декември 
от АТП трябва да се достави точна калкулация за 
приходите и разходите на линията от 
Димитровград до Пирот, която безспорно е най- 
рентабилна и която няма конкуренция. След това 

ще се обсъди цената и ще се съобщи 
гражданите. Дотогава ще се прилага старата цена.

Ръководството на "Напредък” в Босилеград, в чиито рамки е и 
овцефермата в с. Радичевци, неотдавна продаде 212 овци и 39 
лета на месо, така че сега в нея се отглеждат само 502 овци.

Защо малкото стадо в овцефермата е намалено дори с една

пенши-

трета? пос-
В предприятието отговарят, че това е станало поради две при- 

първо, овцете са били стари и гърчави и второ, осигурената 
храна не е била достатъчна за всички овце, а "Напредък няма 
финансови средства да купи липсващото количество фураж. Сега в 
овцефермата има около 60 тона сено, от които само около 6 тона

чини: така

на разпи-
до съгласие, е прието

са от имотите на предприятието, а останалите са купени от селяни 
в околните села. Казват, че са набавили и известно количество
концентрат и се надяват, че с тази храна стадото ще може да 
презимува.

"Напролет ще положим усилия да попълним капацитетите на 
овцефермата. Във връзка с това чакваме финансова помощ от 
Фонда за развитие, а се надяваме да получим и банкови кредити”, 
казва Димитър Йорданов, директор на "Напредък”.

из-
че от октомври само е приложена зим

ната тарифа за билети, за чието 
съгласието на съответното министерство. Чле
новете на Изпълнителния отбор, на чието засе-

прилагане имат отново на

А.Т.
В. Б.

© 4 ДЕКЕМВРИ 1997 г. ШшШ



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ПО ПОВОД 35-ГОДИШНИНАТА

ЛАУРЕАТ НА НАГРАДАТА 

” КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ПРОМОЦИЯ НА ” ДРУГАРЧЕ” 

В БЕЛГРАД
• Организатори на промоцията - Народната библиотека ”Лаза Костич” и основното 
училище Йосиф Панчич” от Белград, община Чукарица • Гост и участник в промо
цията - Мира Алечкович • Благодарствени грамоти на дългогодишни сътрудници на 

Другарче

Неотдавна посетих~ „ родното село
1 ложие, където се срещнах със земляка 
Борис Методиев Костадинов, преселник 
в Тетово, Македония. Той и съпругата 
му Миланка са пристигнали тук още 
през месец април и са запланували да 
останат чак до края на ноември. Милеят 
за родното село, често го посещават и за 
да имат къде да се "свъртат”, са постег
нали къщата на Миланкините родители.

„ Борис е роден през 1931 година в Гло- 
жие, където завършва основно учили
ще. В Босилеград завършва прогимна
зия и гимназия, а след войннклъка се 
записва в Полувнсшето

година се присъжда на най-добрите про
светни работници в републиката. При
съдена му е и най-значителната награда 

град Тетово - Кирил Пейчинович” 
като признание за изключителните му 
резултати в областта на образованието 
и възпитанието. Този наш трудолюбив 
земляк е бил твърде активен и в обще
ствено-политическия живот на Тетов- 
ска община, за което също така 
чил многобройни признания.

Костадинов живее

на
По случай 35-годишния юбилей на дет

ското списание "Другарче” основното 
училище "Йосиф Панчич” в Белград ми
налата седмица широко отвори дверите си 
за гости от Ниш. Залата на училищната 
библиотека беше малка, за да побере 
всички желаещи да присъстват на това 
културно събитие.

Представителите на "Другарче” бяха 
посрещнати с "Добре дошли!” от Лиляна 
Йованович,

”3май’ и "Другарче”, за качеството и 
ролята на "Другарче” в културното разви
тие на децата от българското малцинство 
в Югославия, за ангажирността на 
редколегията му и т.н. С голяма любов 
Мира Алечкович говори за българския 
език и за видни български поети и 
писатели. Голямо удоволствие ни достави 
нейната рецитация на стихотворения от 
българския поет Христо Ботев. Тя говори 
и за свои творби.

За дейността, развитието и значението 
на "Другарче” на тържеството говориха 
директорът на НИУ "Братство”, Венко 
Димитров, главният и отговорен редактор 
на "Другарче” Денко Рангелов, а Никола 
Стоянов говори от името на Управител
ния съвет на "Братство”. По време на про
моцията на "Другарче” бе представена и 
книгата "Как ли е това поет да бъдеш”, 
издадена от Народната билблиотека в Ди
митровград. Книгата съдържа творби на 
млади автори от димитровградското ос
новно училище. Катарина Симеонова, ре-

е полу-

щастлив семеен 
живот. Със съпругата си Миланка Ва
сева Миленова, пенсионирана 
на работничка, имат двама сина с виеше 
образование. Драган е завършил меди

цински факултет, спе
циализира транефузн- 
ология и работи като 
началник на Завода за 
транефузия на кръв 
към Медицинския це
нтър в Тетово. По- 
малкият им син Аце е

текстил- директорка на училището, 
както и от преподавателския колектив. 
Сред публиката бяха ученици от това, 
то и от другите училища в община Чука
рица, някои от които прочетоха свои твор
би. В отбелязването на този значителен 
юбилей участваха Драгомир Чулафич, пи
сател и директор на Народната библио- 

"Лаза Костич”, Градимир Стойко- 
вич, писател и сътрудник на "Другарче”, 
професор Марин Младенов, д-р Слободан 
Василев, поетът Милорад Геров, Симеон 
Костов и Новица Иванов от Белград, 
както и много други творци и редактори 
на детски списания, с които "Другарче” 
има

педагогическо 
училище в Скопие - история и география 
- и го завършва за две 
години. След 
постъпва на работа в 
Основното училище 
тетовското село Теар- 
це и тук остава до 1961 
година. През следва
щите три години е сек
ретар на Трудовата 
борса в Тетово, а от 
1964 година е препода
вател по история и гео
графия в основното 
училище "Лирия”
("Свобода”) в Тетово, 
където работи до пей

ка к-
това

в

тука

завършил стоматоло
гичен факултет и по
настоящем работи ка
то стоматолог в Здрав
ния дом в Босилеград. 
Борис и Миланка имат 
и трима внука.

- В родното село се 
чувстваме щастливи, 
тук за нас всеки ден е 
прекрасен. Срещаме 
се със съседи, роднини 

и приятели, възкресяваме спомени от 
детските и младежките ни години. При
вличат ни околните баири, обраснали с 
букови и борови гори, радваме се на цве
тята в ливадите, на бистрите планински 
изворчета и поточета, на чистия въздух, 
на хубавата панорама - въодушевено 
разказва Костадинов и добавя: - И ко- 
гато работехме в Тетово, в мислите си 
бяхме в родното село и нашия хубав Бо- 
силеградски край. Тук прекарвахме лят
ната ваканция и годишната си почивка. 
А сега - доста сме работили "градската” 
работа, идваме в родното село, за да си 
отпочинем на спокойствие и да се зани
маваме малко и със селска работа. От
глеждаме свине и кокошки, берем сливи, 
ябълки, круши и други плодове...

- Тази хубава и здрава природна сре
да привлича и нашите синове, снахи и 
внуци. Когато са свободни, и те идват 
тук - казва Миланка Костадинова. - По 
собствено желание, синовете и снахите 
започнаха през миналата година да стро
ят голяма обща къща в боси ле градския 
квартал "Породин”, в която ще има стаи 
и за нас, старите. Това ясно показва, че 
и нашите деца обичат да живеят в род
ния край на родителите си и не е далече 
денят, когато всичките ние ще се съ
берем тук, при корените си.

дактор на книгата, я представи, а свои 
творби прочетоха младите поетеси от Ди
митровград Йелена Ранчева и Валентина 
Ставрова.

Дългододишни сътрудници на "Дру
гарче” бяха наградени с благодарствени 
грамоти, които връчи Никола Стоянов, 
председател на Управителния съвет на 
НИУ "Братство”.

традиционно сътрудничество.
Промоцията на "Другарче” се проведе 

на едно доста високо равнище благода
рение и на видната югославска поетеса и 
главен редактор на детското списание 
"Змай” МИРА АЛЕЧКОВИЧ. Нейното 
присъствие вдигна публиката на крака. 
Всички бяха очарвани от словото, което 
тя произнесе за сътрудничеството между

сионпрането си през 
1996 година.

За живота си в Те
тово и работата в учи
лището Костадинов казва:

- Дойдох в непознат край. в многона
ционална среда, но хората ме приеха 
сърдечно и не съм имал никакви непри
ятности и недоразумения. Още от пър
вия учебен ден усърдно, дисциплинира
но и отговорно гледах учителската си 
работа, с което спечелих уважението на 
учениците, техните родители и остана
лите граждани. Днес имам много при
ятели от различни националности и ве-

Борис Методиев Костадинов

М.Зарева

110 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В 

ДИМИТРОВГРАД
Първо заседание проведе на 26 ноем- София, като каза че Миланската скала 

ври т.г. Комитетът за честване на 110 през 1998 година чества 220 години, а 
годишнината на самодейния театър * димитровградският театър 110. ТОЛК- 
"Христо Ботев в Димитровград.

На заседанието присъставаха по-гол- ВИКАТЕЛСТВО ЗА СЕЛИЩЕ КАТО 
ям брой от членовете на комитета включ- ДИМИТРОВГРАД наистина заслужава 
ително и тези от България. Началната да се уважи.
версия -проект за честването бе пред- Тъй като става дима за първо засе- 
ложеиа от Слободан Алексич, артист в дание на Комитета за ознаменуване на го- 
театъра и завеждащ самодейността към дишнината, е договорено да се направи 
Центъра за култура. От конкретните по-малко оперативно тяло от членовете 
дейности ще посочим ангажирането на на комитета, които са в Димитровград, за 
Слободан Кръстич, димитровгадчанин- да може по-ефикасно да се работи. Специ- 
журналист в Ниш, комуто е доверено спис- ален сценарий за честването ще напише 
ването на монография за театъра. Слободан Стоянович, драматург от Бел-

В разискванията между другото бе град. 
казано, че историята на театъра е равна на "Като гости вие разбрахте, че тази сре-
почти два човешки живота, че не трябва да има своя душа. По време на честването 
да се гледа само годишнината, а трябва да ние искаме с ваша помощ тази душа да 
се мисли поне още за десет години напред, изнесем пред всеки наш гражданин”, каза 
Впечатялвано сравнение, което само по накрая председателят на Комитета за 
себе си говори много за годишнината, ознаменувано на юбилея Никола Стоянов, 
направи Илия Христов, културен деец от А Т*

роизповедания, срещам се и с голям 
брой някогашни ученици, които и сега се 
отнасят към мен с особено уважение. 
Това ме удовлетворява твърде много и 
съм щастлив, че навремето съм избрал 
една отнай-хуманните и най-благородни 
професи - учителската.

Като преподавател по история и гео
графия Борис Костадинов е постигнал 
отлични резултати не само в редовното 
обучение, но и в работата с талантли
вите за тези предмети ученици. Подго
твени от него млади историци и гео
графи са се завърщали с многобройни 
награди и признания от общински, ре
гионални, републикански и съюзни (Ко- 
тор, 1970 год.) състезания. За тези пос
тижения на учениците, както и за все
отдайната му работа в училището Кос
тадинов е удостоен с най-авторитетното 
учителско признание в Македония - на
градата "Кирил и Методий”, която всяка

ОВА ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО ПРЕДИЗ-

Богослав ЯНЕВ

та. Прибавете сол, черен пипер, ситно нарязан
даноз. Разбъркайте сместа и я разстелете по дължи
ната на правоъгълника от месото. Увийте месото на 

намазана с масло тавичка. По-

маг-2 лъжици от запърженото пушено месо.или
Прсгънете омлета на две и го поднесете върху зато
плена чиния.НАШЕНСКА ТРАПЕЗА руло и го сложете в 

ръсете го с брашно, полейте го с 1/2 чаша мазнина, 
намажете го с белтък и го опечете в умерено силна

КАРТОФЕНИ КОТЛЕТИ
Спарете 3/4 кг картофи. Обелете ги и ги настър- 

жете на едро ренде, след като изстинат.
Спарете 1/2 чаша орич с 1/2 чаша подсолена пода.
Запържете до омекпане 1 ситно нарязана глава лук 

и 2-3 настъргани моркопа с 3 лъжици мазнина.
Прибавете към картофите ориза, запържените 

моркони, сол на пкус, черен пипер и ситно нарязан 
магданоз. Омесете добре сместа и я оставете да почина 
1/2 час. С натопени аъв вода ръце оформете по-големи 
елипсовидни кюфтета (котле ти). Потопете ги в браш
но и а разби ти яйца и ги изпържете до златист цвят в 
силно сгорещена мазнина.

Поднесете котлетите с кисело мляко

фурна.СУПА ОТ ПРАЗ С КАРТОФИ Нарежете опеченото руло на филийки. Поднесете 
го с най-различни гарнитури.Изчистете и измийте 3-4 стръка праз. Нарежете ги 

на ситно и ги пуснете във вряща подсолена вода. След 
новряг 5-6 минути, прибавете 4-5 средно големи 

картофа, нарязани ма кубчета, и 15-20 зърна черен 
пипер. Като омекнат картофите, пуснете I лъжица 
прясно масло. Свалете веднага супата и я застройте с 
2 яйца и 1/2 чаша кисело мляко или оцет на акус. 
Поднесете я с пържени хлебни кубчета.

Супата става много вкусна, ако 4-5 минути преди 
’ свалянето й от огъня прибавите в нея 2 нарязани крен

вирша (вириши).

МРАМОРЕН КЕЙК С 
ШОКОЛАДОВА ГЛАЗУРАкато

Разбийте много добре 3/4 чаша прясно масло с 11/2 
чаша пудра захар. Прибавете един по един 4 жълтъка, 
3/4 чаша прясно мляко, в което сте разтворили 1прах 
за пециво, 2 праха ванилия и около 3 чаши брашно, без 
да преставате да биете сместа. Накрая прибавете 

лъжица белтъците, разбити на сняг, катоили салата. лъжица по 
ги разбърквате леко.

Разделете тестото на 2 части. В едната половина 
разбъркайте 2 лъжици какао.

Във форма за кейк (халуп), намазана с масло и 
поръсена с брашно, слагайте със супена лъжица ту от 
светлата, ту от тъмната смес, а отгоре върху светлата

- светла.

РУЛО ОТ СМЛЯНО МЕСО
ОМЛЕТ С ПУШЕНИ СВИНСКИ 

ГЪРДИ
От 750 гр смляно месо пригответе смес за обнк- 

кюфтета. Омесете добре и я разстелете на 
иравогълеи лист върху маса или дъска, поръсена с 
брашно.

Преди това спарете твърдо 3 яйца, охладете ги н ги 
нарежете на кубчета. Сварете също 2-3 моркова и ги 
нарежете на кубчета. Разбъркайте морковите е яйца-

повени
Нарежете на дребни кубчета месо от пушени гърди 

и го запържете леко.
Разбийте но 2 яйца за 

лъжици газирана вода, сол и черен пипер на вкус. 
Излейте яйцата в тиган сз,с сгорещена мазнина и ги

сложете по 1

всеки омлет. Прибавете по 2 смес слагайте тъмна, а върху тъмната
Опечете кейка в умерено силна фурна. След като 

изстине, залейте го с разтопен шоколад.
изпържения омлет
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ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ ОТ БОСИЛЕГРАД ГОСТУВА В 
ДИМИТРОВГРАД

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУ
РА В БОСИЛЕГРАД

Сменен е 
председателятВНУШИТЕЛЕН

КОНЦЕРТ на
Само една седмица след гостуипнсто на танцьорите от 11олска 

Ръжана, Пиратска община, на 29 ноември т.г. пред димитровград
ските почитатели па народите танци и песни се представиха чле
новете на фолклорната секция към културно-художественото дру
жество "Младост*’ от Босилеград. Опасенията, че гостуването на 
два танцови състава само за една седмица няма и наполовина да 
напълни залага, бяха неоснователни: дпмптровгрндчани почти за
пълниха всички места в голямата зала на Културния дом за кон
церта на гостуващия ансамбъл от Босилеград. Още по-радващо е, 
че болшинството от публиката бяха млади хора.

Очакванията на димитровградчанн не бяха напразни: двата бо- 
снлеградскн танцови състава - младежкият и пионерският - плениха 
публиката с високото си майсторско изпълнение на китки пародии 
хора от Белоиаланско, Шумадня, Войводниа п с шопските народни 
хора. Разнообразието на танци и народни хора разкриха един 
истина съдържателен фолклор, доведен почти до съвършенство. 
Числеността на изпълнителите (по тридесетина души и в единия, п 
в другия състав) говори за масовост, която все по-рядко се среща в 
културно-художествените дружества.

Хореографът н едновременно хороводец на иа.рвпя танцов със
тав Сашо Радованов ни осведоми между другото, че фолклорната 
секция при КХД "Младост" в Босилеград наброява около 120 души 
и в състава си има шест танцови групи. 'Гой изтъкна, че димит
ровградската публика е видяла само част от твърдо бога тия репер
тоар на танцовия ансамбъл, обхващащ още черногорски танци, 
както и народни хора от други краища па Република та.

Трябва да изтъкнем п изключително добрата игра на първия 
танцов състав, както и сравнително добрите изпълнения па най- 
младия танцов състав. И за единия, и за другия дими тровградска та 
сцена бе малка за иначе игривите и буйни хора, кои то предпочитат

Управителния
съвет

На последната сесия на 
Общинската скупщина и Бо
силеград, която се проведе 
към края на миналия месен, 
отборниците с голямо мноз
инство гласуваха недоверие 

председателя на Управи
телния съвет на Центъра за 
култура в Босилеград Вене 
Велинов и за нов председате 
избраха Елица Анастасова, 
професор по география в 
босилсградското основно

на
дв изпълняват босилсградскитс танцьори.

Онова, което безспорно предстои па босилсградскитс самодейни 
танцови състави, е да се снабдя т със съответните народни носии и\ 
изпълняваните от тях танци. Естествено, за това ще бъдат необ
ходими значителни средства, но като се има предвид онова, кост 

дими тровг радската сцена, босилсградският танцов 
ансамб ъл трябва да се ползва с предимство пред останалите секции 
на КХД "Младост”.

От друга страна, изпълнителите на 
да издирят изворни песни от своя край, защото новокомпозирани ге 
"пародии” песни, колкото и да са атрактивни, все пак не са ис
тинското амплоа на босилсградскитс певци и стях не биха могли да 
участват на прегледи на народното творчество.

Съдейки но изпълненията на димитровградската сцена, спокой
но можем да тв ърдим, че босилсградски тс самодейни изпълнители 
с достойнство могат да участват и да се състезават на тези прегледи.

на-

изпълниха на
училище.

Отборниците гласуваха 
недоверие па Велинов и го 
освободиха от дължиостта 
председател и член на Уп
равителния съвет въз осно
ва на предложението на ко
мисията за кадрови въпроси 
към Общинската скупщина.

М. я.

народни песни би трябвало

до Храбърско пътували по същото трасе, след това през 
Суходол-Витоша-Дървенишкото шосе-Панчарево- 
11ови хан-ГЬзовдивското шосе-Свиленград-Едрене.

целомъдрено излиза, пълзи по издз»лбаните дървета и 
образува водни обръчи и цветиста. А водата сред сухо
то, жадно поле означава живот, в нея е в ъпл ътено жиз
неното начало, вечно то движение.

Като продължение на тази храмония в махала Сели
ще срещнах дядо Благой. Този изпечен нисичък старец 
с напукани рз>цс п изпечено лице като меден петак 
отглеждаше три коня с лъскави кестеняви косми, а пред 
обора беше струпана изпръхнала прегоряла тор, която 
се ронеше като пепел.

На път за Тудовнца, когато се отделяме от село Г1 ра
ча, задмннахме къщите на Трнвуновн, Димитрини и Га
лини и се спуснахме до Джунинп, чия го къща се намира 
под огромна скала. Къщите са омазани с пръст с кафяв 
оттенък, прояден от оси, пчели и стършели, като че са 
подлагани на масиран обстрел или като че са прележали 
едра шарка. До новата къща на Джуна е била сгарата, 
от която са оцелели само дуварите, а между тях се 
преплитат коприва, бъз, бурен и се пече някое влечуго.

Преди три години постройката имаше приемлив вид, 
но сегашният й стопанин но някакви съображения я 
бутна. Къщата бе построена от огромни дялани греди и 
имаше следното разпределение: една голяма стая за 
гости, одайче за домочадието с кьошка и обширна нжа 
за възрастните. Ижата имаше голяма и малка масивна 
орехова врата. До голяма та врата висеше кука за мляко, 
за да се охлажда през горещите дни п вечери. От наредба 
в ижата имаше нощви, чекръг, копаня, текне, бучка и 
други съдове за битови нужди. Над огнището се из
висяваше конусовиден комин, изплетен от пръти и 
измазан с кал. На него бяха наредени така наречените 
матапи за пушене на месо, а това са напречно наредени 
дървени пръти, придобили черна лз>скпвина от пушека. 
От ижата се слиза в мазето по стълбища, където се 
съхранява зимнината, както и ракията.

Одаята бе голяма - шест на шест метра. От про
зореца, който е на изток, се виждат ясните очертания на 
Верзарска планина с Янкова махала. В одаята бяха по-

ВЕРИГАТА Чорбаджи Джуно бил чернокож и черноок с дълги 
засукани мустаци с черна смолиста коса. Този широк- 
оплсщест здравеняк имал много пари и злато, както и 
везна, на която претеглял спечелените пари. Когато 
веднаж си тръгнал от Цариброд за село, на Боровско 
поле го издебнали и го хванали турци чалмалин. Той 
владеел туски и разбрал какво говорят. Едни от тях 
казвали, че това е Джуна, а други, че това е Братоя от 
Масларци. По едно време турците в Лалин въртоп нак
лали голям огън. а в средата до огъня стоял Джуна. 
Кирливите и брадясали турци от лумналия огън били 
зашеметени, омърлушили се и одрямалн. а Джуна, кой
то следял всяко тяхно движение, използвал момента, 
скочил и избягал и се скрил в гъстите дебри на плани
ната Перос, където имал поята.

Разгневените турци не мирясали. Сутринта слезнали 
в Трудовица, отишли в къщата му и хванали жена му 
Бона. търсейки златото и парите. Тази русокоса. стро
йна жена била подложена на изтезание. Тя издържала 
ориенталско-азиатската жестокост, като показала мо
рално-нравствена устойчивост и характер на планинка, 
минала вряло и кипяло. С цвят на кожата като бяла 
трепетлика, тя не може да се сравнява с черковните 
мадони или с изисканите гражданки, но по благород- 
ност, храброст и хрисимост превъзхожда много от тях.

Отмъстителните турци наклали огън в огнището, 
нагорещили една тежка верига, сложили я на шията й, 
като я принуждавали да каже къде са парите и златото, 
но гя останала безмълвна, както канарата над къщата. 
Турците тормозили цялата махала. Тогава едно дете 
отишло в махала Адамовци в Било и извикало дядо 
Цветко, конто имал пищов. Тон се изкачил на Коцин 
камък и изгърмял. Турците помислили, че селяните са 
се събрали, за да ги нападнат и избягали. Тогава Джуна 
слиза от Перос и намира жена си 
Раните й лекували с мехлем от билки и мед.

Когато Джуна напускал този свят, жена му Бона го 
къде са парите, а той с ръка направил една 

голяма дъга като посочил околната местност, което 
вероятно няма да накара иманярите да я преровят. Мъл
вата говори, че Джуна имал две сърца и едното изгубил, 

бягал от турците. Така разказът излиза от рам
ките на бита и се извисява до легендата.

Аз видях с очите си огромната верига, черна, лъскава 
и омаслена от огъня и си спомних за огромните окови и 
вериги, конто влачат затворниците в цариградската тъ
мница, описана от Андрич, за бурлаците на Волга или 
за сибирските каторжници.

Известна меланхолична

Недалеч от Цариброд, сгушени и прикрити между 
огромните планински масиви и чукари, са се разполо
жили няколко живописни селца, носещи в замиращите 
си престарели сърца и във вечната си памет спомени за 
източилите се години, десетилетия и столетия.

Един ден с компания имах възможност да посетя тези 
места и бях омаян от прелестите на гледката, която ми 
достави удоволствие и своеобразен празник на сърцето.

През седемдесетте години на изтичащото столетие е 
прокаран път към тези места, който минава през Цин- 
царски рид, Гагинци, Прачка китка, Боровско поле, пр
ез местността Илинден, като свързва селата Барйе, 
Скървеница и Врабча, а сетне се разклоняват отсечки 
за Било, Верзар и Тудовица.

Разклатеният скелет на "Заставата”, със скърцащи 
амортисьори и с бавно движение спокойно возеше ком
панията и се придвижваше към местността Илинден, 
където трябваше група ентусиазирани мъже на разли
чна възраст да почистят мястото от дървета и храсти, 
защото тука преди години са се тълпели хора на хрис
тиянския празник Свети Илия, за да го почетат, да се 
срещат и да обменят мнения за своето ежедневие.

Беше горещ летен ден. Над просечения път се из
висяваха широколистни дървета, предимно дъб, с тъм
нозелен, дори маслен цвят, а пък земните пластове бяха 
ту бяложълтеникави, ту кафявохумусни. В местността 
Илинден около килнатия на една страна кръст, непод
държан и потънал до половината в земята, са се раз
диплили обширни ливади, лъхащи лек приятен аромат 
на разновидни треви, лечебни билки и цветя. Полъхът 
на сутренника като приятен морски бриз полюляваше 
тревите и те образуваха вълнообразно движение, подо
баващо леко морско вълнение. Такава цветна симфо
ния, такова съчетание на бои и разцветки създава само 
майката природа. Пиротските или чиировските килими 
са стилизация, изкуство на човешкия гений, но приро
дата е земното чудо, нейният чар е неповторим и непо
дражаем.

.А пък планинските масиви наоколо като Басара, 
Перос, Кукла, обраснали със столетен дъб, бук, бор, 
смърч и други високорастящи дървета, създават чув
ство за нещо мащабно, исполинско, необозримо, вечно 
и жизнено в своя стремеж сякаш да достигнат висините 
на кобалтовосиньото небе, изпъстрено с малки мато- 
вобели облачета и да се доберат до мъдрото величие на 
Всевишния.

И не видях само красотата на природата, наподоба- 
ваща най-хубавите платна на холандската живопис или 
на руските художници реалисти, но чух и арията на 
природата, защото едни дървета издаваха звук на ока- 
рина, други излъчваха тънката и приятна мелодичност 
на гъдулка, баладичен звук на кавал, а басовия съпровод 
на дъбовете придаваше пълнота и завършеност на сим
фонията.

И вода имаше. Хваната в чучури, течаща в корита, 
както в попътните споменати селища и махали или цър- 
цореща както от стубелиге, от които водата бавно и

в тежко състояние.
местени дървени кревати с тувлеци, напълнени със сла
ма. Също така в помещението имаше трапеза или пара
лия за хранене, както и трикраки столчета.

На една от стените в одаята е закачена снимка от 1880 
или 1890 г., на която се бяха снимали лесничеи, рабо
тещи в мерата на Трънскн окръг. Между тях е н Йордан 
Джунов от Тудовица, завършил лесничейство в Истам- 
бул. Тази избледняла снимка събуди у мен много раз
мисли и ме върна по зарасналите пътеки на миналото, 
по които се крият и легенди, и действителност, и сме
сица от едното и от другото.

Йордан е син

попитала

когато

на Джуно (1824) от Тудовица, който 
навремето бил познат търговец на добитък. Добитъка 
продавал в Истамбул или като едноличен търговец, 
както би се казало днес, или в съдружие със Стеван 
Тудовски (1856 - 1954). Те карали 
пръчове и овни, а маршрутът им е бил следния: Тру- 
довица-Несла-Неделище-Манов чифлик-село Маслово 

Църква (Пернишко), където нощували. До тук са 
стигали за един ден. След това се отклонявали дясно от 
Перник за Симитли по Кресинското дефиле, 
на Кърджали и продължавали към Истамбул. От Тудо
вица до Едрене стигали за двадесет дни и от Едрене до 
Истанбул за шест дни, есенно време. През пролетта

сянка като лятна мараня па
дна върху сърцето ми не поради описаната случка или 
понеже попарените от сланата и мразовитите нощи и 
утра листа капеха и едни стремително се стелеха на 
земята, други се въртяха във въздуха като че не им се 
умираше, а

шестотин бравипо

- село трети меко като пух докосваха земята, а 
защото на най-достъпните места горите видимо бяха 
оредял и, а покрай пътя се издигаха грамади отсечени 
дърва, лежаха трупи като заклани, а някои места бяха

излизали

голи като сираци.
пък ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

о ШшшШ4 ДЕКЕМВРИ 1997 г.



ДА СИ ПРИПОМНИМ

ПРЪВИТЕ УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА В ЦАРИБРОДСКО
средата на XIX век. Първоначално от стари хора а слсд 
това и от някои запазени записи на маргините на някои 
черковни книги може да се узнае, че първите килийни 
училища са били открити в Изатовския манастир ма
настира Св. Кнрнк при Смиловцн и в Погановскня 
манастир.

РОСОМАЧ Е ИМАЛ УЧИЛИЩЕ ОТ 1870 
ГОДИНА

В училището на село Росомач, което започнало 
своята работа от 1870 година, се учили деца от Слав
ния, Каменица, Сенокос, Изатовци, Болевдол и Ка
лотина. Работата на това училище подпомагали и 
турците. Болюбашата купил прозорци за сградата 
на училището,а спахията АбдурузакотСлавиня дал 
като подарък една печка. По-известни учители в 
това училище са били Петър Лилич и Васа Ней- 
кович от Росомач, Анта Джелич от Славиня.

В Станичене е бил учител някой си поп Риста от 
Висок. Поп Риста е записал в един требник: ”Да се 
знае када съмъ се женилъ беше сене 1842 година и 
када самъ узелъ тая книгу за 50 гроша 1845”. Около 
30 години той се грижил за черквата и училището в 
Станичене.

По-късно, както отбелязва Владимир Николич 
през 1924 година, в Станичене е бил учител РАНЧА 
от Бребевница, който преди освобождението бил 
учител и в Каменица.

В ЦАРИБРОД БИЛО ОТКРИТО УЧИЛИЩЕ 
ПРЕЗ 1869 ГОДИНА

Първото училище в Цариброд било открито 
през 1869 година, когато Драган Цанков на път за 
Ниш се отбил в Цариброд в хана на Цветко Иванов 
в Строшена чешма. След освобождението Драган 
Цанков е играл важна роля в политическия живот 
в България. Той е бил ръководител на Либералната 
партия и образувал първото правителство на Либ
ералната партия на 26 март 1880 година. Пръв учи
тел е бил Живко Ропотски.

По случай празнуването на 100-гОдишнината на 
училището в Цариброд, тогавашният директор 
Кирил Тодоров покани стари царибродчани в 
училището на 16 януари 1969 година, които 
разказаха за миналото на училището. Според 
бележките, които тогава си направих, основното 
училище от Строшена чешма през 1870 година е 
преместено в манастира ”Св. Димитър” и там учи
тел е бил Гога Стаменов - Шошеин. Гога е бил и 
кмет на града. Училището са подпомагали тогава 
видни граждани като Сотир Костов, който се за
стъпвал и за построяване на черквата, Димитрашко 
като кмет на Цариброд през 1897 година и Найден 
Ковачев, който бил твърде заможен и участвал ка
то предприемач в изграждането на казармите.

Това са първите стъпки на училището в предос- 
вобожденския период и след освобождението. То
дор Вацев, кожухар, си спомни тогава, че през 1902 
година той е учил в първи клас в една сграда срещу 
сегашното училище, наречена "Църквшце”. В тази 
сграда е имало и една стая, в която черковният 
служител правил свещи за черквата. Там работил 
учител Дуртанчев. Тук край училището живял 
Мака Даскалов, пришелец от Пирот. В Цариброд се 
преселил още преди освобождението. Неговата къ
ща старите хора наричали "кулата” и тази сграда, 
казва Тодор Вацев, се считала за първото училище. 
И за някои по-видни и грамотни хора се казвало: 
"Остави го, той е още на Даскалова чешма вода 
пил”: Там са работили учители като даскал Панча 
от Пирот, Влая Савин и Живко Мадовот Цариброд. 
Между 1905 и 1908 година Цариброд е имал две 

училища,
дите в "Камнка" (училище "Васил Левски) и при 
черквата ("Христо Ботев”). Кмет на Цариброд то
гава е бил Сокол Невлянскн.

” ДАСКАЛ ДЖУРДЖА ОТ ПЪРТОПОПИНЦИ 
ЩО УЧЕШЕ ДЕЦА...” ’

През 1965 година бях в манастира ”Св. Кирик п Юда
та край село Смиловцн, на билото на Видлнч. Още 
тогава манастирът беше в окаяно положение. В олтара 
видях няколко книги, а на един Осмогласник, на маргн- 
ната на една странника беше записано, че този Осмо
гласник е купен от поп Георги за дядо Ранча от Смн- 
ловци за 30 гроша, а бележката е с подписа на даскал 
Джурджа от Пъртопопинци, "що учеше деца”. На съ
щата книга е записано и името на даскал Цветко Дими
тров от село Изатовци.

За последния не бях чувал дотогава нищо, но за дядо 
Ранча се разказваше, че е бил учител и в моето село 
Каменица. Само тази бележка говори достатъчно, че 
през 1853 година в манастира е имало грамотни хора, че 
са учили деца, но те самите къде са се школували - и до 
днес не е известно.

На един мпнеи са записани 32 лица. конто събрали 
250 гроша, за да купят тази книга. Бележката 
през 1859 година.

През 1852 година е купен и един Осмогласник, в 
който е записано:

"Знано буди како

Първа училищна сграда в Цариброд, 
със "салона при черквата"

е записана

купи оче Савронща кннгуту от 
даскал Цветко от село Петърлаш да работи за душу 
нашу поп Петко из Калотина.

Месец декември, девети ден 1852 лето”
А на друг един требник е записано името на Анта 

Гелов от село Славиня:
”Да се знае кога седе Анта Гелов от село Славиня, а 

дойде на 1881 година та слуша до 1893 годин. Служи 12 
година.”

Анта Гелов също така много се споменава във висо- Ханът на Цветко Иванов, където е работило първото 
училище в Цариброд (Рисунка на Методи Петров)чките села.

ИВАН РАНЧЕВ ЗА КУЛТУРНАТА РОЛЯ НА ” Знати се када седе тодоракиа в Царибродъ та
МАНАСТИР А ПРИ БРЕБЕВНИЦА учи деца у суково сене 1852 месец йули 18. денъ”.

През 1963 година се срещнах с Иван Ранчев от Бре- Тодор е бил учител в Суково пет години и всяка 
бевница. Тогава той беше на 83 години. Знаеше много година е учил по 20 ученика от Суково и Държина. 
за манастира и тогава ми каза, че в манастира Св. След Тодор в Суково няколко години не е имало 
Димитър” е имало запис на арабски език от 1864 година, училище. По това време училището е работило в Дъ- 
Тук работели шест калугера и се занимавали ”с писмо и ржина, където е бил учител Стоян поп Чирич от Дъ- 
четмо”. Манастирът имал голямо културно значение за ржина. Децата отСуково се учили в Държина. През 1863 
целия край. Към манастира имало и воденица и тук година Алекса Йованович, свещеник, открил училище 
идвали хора и от далечните села. По-късно турците с 12 ученика в своята къща в Суково. Той е работил три 
разгонили калугерите, които избягали в Света гора, а години, а през 1873 година като учител идва Денча Па- 
манастирът бил разрушен. След освобождението от- нчич от Суково. 
ново бил възстановен, като бил използван материал от Посочихме тези данни за училището в Суково, защо- 

то то е имало влияние и за развитие на учебното дело в 
село Станянци. Царибродско. В тези училища децата са писали с калем

някаква турска кула.
Първото училище било открито в 

Там са ходили деца от Мъзгош, Моинци, Пъртопопинци и перо от гъска. Заплатата на даскала е била от 200 до 
и други села. Дядо Иван си спомня за някой учител 300 гроша и се работело от Гергьовден до Митровдеи. 
Димитър Корда. След освобождението било открито и През зимата училищата се затопляли с жар, поставен на 
училище в Бребевница и в него работил даскал Найден мангал. За развитие на училищата в Чиниглавци и Ца- 
ог Беренде. До освобождението Бребевница не е имала риброд огромна помощ е оказал учителят Коца Гли-

горов от Пирот. В училището на Чииглавци е работилучилище.
Преди освобождението Суково е било най-близо ка- и учител Младен от Годеч, 

то селище, което е имало училище. Пръв учител в Сук- Училището в Крупъц, открито през 1850 година, е 
ово е бил от Цариброд - Тодор поп Антанасович. Той е било известно и в Царибродско и там са се учили деца 
открил училището в Суково през 1852 година. В книгата от Градини, Мъзгош, Моинци, Бребевница, както и деца 
"Малък служащ”, която е била собственост на Станко от Болевдол и Комщица (Висок).
Сгоянович от Суково, е записано:

когато били построени и сгра-основни

Богдан НИКОЛОВ

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ-САМОДЕЙЦИ
В навечерието на прачника - Диня на републиката, пя 25 художници самодейци, като се има предвид едни Ц 

28 ноемри и Димитровградската галерия бе открита такава малка среда като нашата. Изложба 1.1 показва, ,
итложГпГни самодейни живописци, които вече ш втори че те съществуват и дори имат и саое дружество. 11лод 
изложба яа1 самодейни ж ' ’ ш, тяхната работа са шестдесетте картини и рисунки, с &§

Яимитповгрчд сГслави отдавна с професионалните които се представиха пред съгражданите си. На ексноч- : ■}
си живопис и и едва ли някой е предполагал, че има и ицията са представени картини а ......................„ техникиси живописци, но едва ли някои , м и ||ай_голям брой от които са а техника на масло.

и няколко ком-

ПЪТ
.

Преодоляват пейзажите, сред които има
ПОЗИЦИИ.

Ако хвърлиме бегъл поглед върху картините, ще • ■ ■ 
ШМ видим, че се открояват три групи художници. В първата ,;',Я 

I са живописците, които се доближават до нрофесинал- 
$Н пите И които с малко повече труд и консултиране могат Кс 

ШшА .... дч ччнмм.т иоГти плитка. Във втооата са онези

&Г' :~ . Ж

[1 ■ „.I сътворят добри платна. Във втората 
художници, които трябва още много да учат, да работят 
и наблюдават, за да можем да ги приобщим към 
живописците. И третата група са ония, които освен 
добра воля, не притежават пито талант, ии го трудолю
бие. Самодейно и наивно изкуство не съществува, а има
самодейци и наивисти, които само се опитват да бъдат от първите две групи. Маслото, като

Мнозина от представилите се на тая

Шш Да
е

Зоран ГЕОРГИЕВЩ.шиш техника нн-Хш
художници. Изкуството ие признава посредствеността. как ие е лесна, 

изложба са се опитали безуспешно да я използват.*
Иска не ни се обиди никой от казаното, а всеки от тих 

да се опита да преоткрис себе си и да се причисли към
Д. Димитров

Лукавашката черква, Адам ГЕОРГИЕВ
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много варници правел Димитър Димитров 
със съпругата си Лена, която е сега на 82 
годишна възраст и ни разказа, че за 20 х од. те 
направили 40 варници, а от една произвеж
дали и продавали 30-40 000 кг вар, от което 
имали финансова подкрепа за децата, които 
"били на трошак”, както казва баба Лена, 
като ни показва сгърчените пръсти на из- 

4 морените старчески ръце. Някога летърла- 
отглеждали над 6000 овце, само от фа- 

Борски отглеждали 600 овце на три 
пояти, както и от фамилия Живкови, които 

онова време били най-богатите хора 
лото; имало повече от 300 говеда, много коне

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО 
- НЯКОГА И СЕГА

ПЕТЪРЛАШ
Село Петърлаш се намира в карстова кот

ловина па 790 м надморска височина, на 
километра западно от село Радейна и на 1 Г шани 
километра от Димитровград. Обкръжено с с 
хълмовете Дърма, Гущерица, Кале (887), Бо
ботим дел, Змиянац и Козар, с изразително
изолирано местоположение по отношение на „„„„„
другите забърдски села. Пътят от Радейна до и магарета за пренасяне на™вар, свине к 
Петърлаш има чакълова настилка, така че с зс„. Селски говедари били Кола Минкьин и 
автомобил може да се пътува до селото и ЙоваичаЙочкх.ин, Селски свинар бил Монта 
обратно. Селото е електрифицирано, има две Сунчин. Селски коняр бил Сима Ьслин. Би 

няма водопровод, няма асфал- ровил в селото бил Драгомир Дупшин Блада
Миичин и братята Манол и Васил Б ьрда- 

”Прсз 1960 год., когато аз бях селски
в селото

милия

в сена

Интересна била народната носия п Тлъминскил край. Мъжете 
носели потури и антерии, а жените саи и дълги ризи, шити от

ИЗ МИНАЛОТО НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ КРАЙ
селски чешми, 
тиран 1гьт и няма автобусна връзка с града.

Според преданията, селото някога било в 
местността Залога, на около 3 километра

нови.
говедар, пасех 130 говеда, яловина, а

ЧЕНГЕНЕ КОЛО - 
ОБЛАСТ С МНОЖЕСТВО 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

югозападно от сегашното му 
местоположение, близо до 
бунара и кладенчето в мест
ността Бара. Там имало де
сетина къхци, колибки, пок
рити са,е слама, някои с ка
менни плочи. Когато един 
ден козарят Петър карал коз
ите па паша по скалите да 
бра,пят шума по търнацитс, 
една коза намерила извор в 
скалата. Като видял извора, 
козарят се зарадвал и решил 
да се пресели и направи къща 
до извора. Хората не хареса
ли това, че съсед ги напуска и 
прави къща на чукара и всич
ки казвали Петър лош, Пе
тър лош, заради което мяс
тото първо нарекли Петър- 
лош. Лош, лош, ама след Пе
тър тръгнали и другите от се
лището в Занога, формирали 
селото край новия извор в камънака, но все 
корили и се ядосвали, защото Петър бил 
лош, та ги лашнал по рудината, където е тру
дно п за ходене, а камо ли за работа и така 
сетне селото нарекли Петърлаш. За сели
щето в Занога ни разказа Нада Попова Стан
чева, както й казал дядо Йордан, а легендата 
за името узнахме от Веселин Методиев по 
разказа на баба му Линка.

Както се увеличавал броят на семейст
вата и жителите, така все повече се строили 
нови къщи и селото се разширявало към до- 
линката, така че сега в селото има горна и 
долна махала, в които живеят фамилиите: 
Пешкьини, Динчини, Пъшльинн, Кульини, 
Дупшини, Пърчинови, Павлови, Минчини, 
Бореини, Шикльини, Шабанови, Попови, Не- 
шини, Кьосини, Бърдановн, Белини, Живк
ови и др.

През 1910 год. в селото имало 79 домакин
ства; през 1948 год. в 123 домакинства живеят 
610 жители; през 1953 год. в 117 домакинства 
живеят 572 жители; 1961 год. в 112 домакин
ства живеят 428 жители; 1981 год. в 123 до
макинства живеят 148 жители. Някога, каз
ват, в село Петърлаш имало 140 къщи и над 
800 жители, а разселването започнало осо
бено изразително след 1960 год., така че сега 
в селото има 130 къщи, от които 94 са празни, 
а в 36 домакинства живеят 50 жители - пре
димно стари хора.

Мерата на село Петърлаш граничи с ме
рата иа Димитровград, Пъскашия, Чинигла- 
вци, Крупъц, Височки Одоровци, Смиловци 
и Радейна. Най-високото място в мерата на 
Петърлаш е Джурджева глава е 911 м над
морско равнище, северозападно от селото. 
Петърлашани имат 254 ха ниви, 12 ха овощни 
градини, 328 ха ливади, 535 ха пасбища и 939 
ха гори, които са на второ място в Забър- 
дието след Височки Одоровци. Характерно 
за Петълаш е, че пределът около селото изо- 
билствува с камък варовик, а почти една тре
та част от горите, принадлежащи на цялото 
Забърдие, са в мерата на село Петърлаш, 
така че освен главното занимание на хората' 
- скотовъдството и земеделието, петърлаша
ни са имали възможност да правят, да горят 
варници и произвеждат вар, е която са снаб
дявали цяло Забърдие, рабаджисвали, 
ват, по Димитровград, Крупъц, Пирот... Най

Петърлашани на празника Св. Троица край чешмата 
(Снимката е от 1931 година)

имаше 300 глави едър добитък, 100 магарета, 
40 коня, 130 свине”, казва Мирко Минчев от 
село Петърлаш.

Според статистиката през 1971 год. в Пе
търлаш имало 1374 овце, 219 говеда, 114 сви
не, 8 коня; през 1981 год. имало 930 овце, 183 
говеда, 60 свине, 2 коня; сега в селото има 220 
овце, 54 говеда, 43 свине, 35 кози, 1 кон, 1 
магаре и 469 кокошки. Сега в селото най- 
добър селскостопански производител е Сре- 
та Тодоров от фа,милия Пешкьини и синът му 
Ратко. Казват, че Власта Трайков отглеждал 
35 кози. '

Зад границата, която до 1920 година ми
навала от Чннигловци през атъра на петър
лашани, на Кърстато дърво, на Змиянац, па 
нататък към Овча, останал, казват, полови
ната от имота на хората и то на Бореини, 
Минчини, Пърчинови, Манчини, Шикльини, 
Йочкьинн. Заячови. В Нешина орница още 
стоят останките от двете гранични застави.

Поятите на петърлашани били: в мест
ности Мечкатица на Пешкьини; в Тепош на 
Бореини; в Козар на Павлови; над Кърстово 
били поятите на Живкови; в Понор поятите 
на Попови; в Негулица поятите на Минчини; 
в Равна брава поятите на Бърдановн; в Ро- 
сулье поятите на Шабанови; в Нена орница 
поятите на Йочкьинн. По-голяма част от год
ината петърлашани прекарвали на поятите, 
където отглеждали овцете и работели едно- 
времено на полето. Казват, че Мирча Жив
ков дълги години живял на поятата и пос
леден се прибрал в селото като си купил къ
ща. Водопоите на петърлашани са в Пото- 
чел, Змиянац, Бара, Попов кладенец, в Равна 
брава и Бойчова ливада, на Света вода в По
нор. За свои нужди всяко домакинство има в 
двора си бунар с вода. Проблема с питейна 
вода петърлашани решили още 1937 год., ко
гато каптирали извора изнад селото, чийто 
капацитет е половин литър в сек., направили 
резервоари и чрез естествения пад довели 
водата до две чешми в селото. Чешмите били 
осветени е голямо увеселение. На Света вода 
и в центъра на селото са градините, където 
петърлашанки засаждали зеленчук и произ
веждали за свои нужди. До бунара в Поточел 
било лозето на Еленко Еленков, а в Орница- 
лозето на Попови.

- Следва -

Южната част на Боснлеградско, по-точно поречието на Бранк- 
овска река, по време на турското робство, а и по-късно е била 
наричана Ченге не коло. Разположена е между южните склонове на 
Църноок(1871 м),Бела вода (1829), до възвишението Самар, Явор- 
ска чука, връх Арамлия, и водораздела на Чудннска планина. В тази 
област, която днес е на тримеждието между Сърбия, България и 
Македония, са се сместили следните села: Бранковци, Зли дол, 
Рикачево, Бистър, Ярешник, Назърица, Доганица, Дол но Тлъмино, 
Горно Тлъмино, Караманица, Голеш и Жеравино.

В южната част на Боснлеградско съществуват множество сред
новековни забележителност. На много места има останки от стари 
тухлени гробища, разрушени черкви и манастири. Повечето от 
местностите и днес се наричат СЕЛИЩЕ, АН, ГРАДИЩЕ. В тези 
дванадесет села чак девет от местностите носят названието 
ГРАДИЩЕ. В село Ярешник до ден днешен са запазени и дънерите
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от специален вид черен бор.
Населението в Ченгене коло пристигало тук през XVI, XVII и 

XVIII век от Вардарско, Моравско и Струмско. Къщите би 
троени изцяло от дърво, само покривите били от слама или папрат. 
От едно до друго село или помежду махалите имало тесни пътеки. 
От цялата Босилеградска околия тук населението живеело най- 
бедно. Дървеното рало например в тези села се употребяваше 
допреди четиридесет години. Характерно за този край е това, че 
хората събирали жито в големи плетени кошеве, които покривали 
със слама. По-късно, както и в останалите села, и тук започнали да 
строят хамбари.

Тези 12 села били доста гъсто населени, но през последните 50 
години наслението започна да намалява. През 1866 година (не 
съществуват по-стари данни) е имало 2592 души, през 1910 - 4667, а 
днес 1836 души. Сега животът на хората в този край по нищо не се 
различава от живота на хората в останалите босилеградски села. И 
в него съществуват благоприятни условия за животновъдство, но и 
той, както повечето села в Боснлеградско, бързо се обезлюдява.

Стоян Евтимов

ли пос-

каз-
Цветонка Андреева
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"БАЛКАНСКИ" СЛЕД ЕСЕ
ННАТА ЧАСТ НА ПЪРВЕН
СТВОТО ОТ ОТДЕЛА ЗА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В БОСИЛЕ-. 

ГРАД СЪОБЩАВАТ:

Незавидна, но не и безнадеждна позиция
Есенната част на първенст

вото в Сръбската футболна ди
визия - Ниш завърши на 16 ноем
ври, но за футболистите на "Бал
кански” няма почивка. Начело с

ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА 

ОРЪЖИЕ ДО КРАЯ НА 

ГОДИНАТА
новия треньор Любомир Велк-
ович (който превзе отбора ИГ * Въз основа на наредбата на Правителството на Република 

Сърбия Секретариатът за вътрешните работи от Враня осве
домява гражданите, които незаконно притежават оръжие, че 
до края на годината (31 декември) могат да поискат позво
лително за притежание на това оръжие и по този начин да го 
легализират. При това не са длъжни да доказват произхода на 
оръжието, т.е. откъде са го набавили.

Същевременно се призовават гражданите, които притежа
ват други видове взривни вещества и устройства, които според 
закона частни лица не могат да притежават, трябва да ги пре- 
дадат до края на годината, без каквито и да е последици за тях.

Исковете за легализиране на оръжието се подават в Отдела 
за вътрешните работи в Босилеград.

четири кръга преди края на 
есенния сезон) те продължават 
да тренират. Тренировките ще 
се провеждат до 27 декември по 
три пъти седмично, а след това 
ще започнат подготовките за 
пролетната част на първен
ството. Позицията на "Балкан
ски” на таблицата (18-то 
12точки ) е твърде незавидна, но 
не и трагична, тъй като разликата

между отборите от дъното на таблицата 
не е много голяма (с две последователни победи и 
6 спечелени точки всеки отбор може да 
с няколко места към върха).

място с
ФК "Балкански"

вточките те (освен М. Пейчев) миналата година 
играха с двойни регистрации. Наистина М. Пейчев 
и вратарят М. Живкович се върнаха в "Балкан
ски ’ 7-8 кръга преди края на есенната част от 
първенството, но дотогава димитровградският 
отбор практически играеше без вратар.

Лошото класиране на "Балкански” се дължи и 
на наказанията на футболистите П. Костов, Д. 
Митов и Златкович. Да си припомним, че те бяха 
наказани

всичите м. я.

се покачи

НА 6 ДЕКЕМВРИ
Вим.Брокер 17 13 2 2 44:18 41
Руяар 17 11 6 0 34:3 39
Сингли?» 17 12 1 4 60:18 37
ОФК Ниш 17 9 4 4 35:25 31
Дубочица 17 9 4 4 35:25 31
Димано 17 9 2 6 32:31 29
Радаи 17 8 2 7 47:29 26
Пуковач 17 7 4 6 3323 25
Прогрес 17 7 3 7 2427 24
Желеаничар 17 8 2 9 2123 20
Напредак 
Топпичаннн 17 5 4 8 2125 19
Радник

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА РЕЗЕРВАТА В ПОПОВ ДОЛ

заради ексцеса в Бела паланка по време 
на мача между "Балкански” и "Единство". Ти
тулярът Бане Джуров също така напусна клуба, 
тъй като трябваше да отбива военната си служба. 
Така "Балкански” остана само с 3-4 играча, които 
бяха титуляри и през миналото първенство.

В Пиротски окръг няма много добри футбо
листи. Затова "Балкански” не можеше много да 
подсили състава си с играчи от окръга. Треньорът 
Николич намираше опора в младите футболисти, 
които нямаха футболен опит.

В края на първенството "Балкански” ангажи
ра трима футболисти от България. Тези играчи 
обаче не представляваха много силно попълнение 
за една такава дивизия, каквато е Сръбска ди-

Члсновете на ловното дружество "Видлич” от Димитровград на 
6 декември тази година ще поставят началото на резерват в мест
ността Попов дол на Козарица за обучение на ловни кучета.

Според предварителните изчисления, за изграждането на резер
вата ще бъдат необходими около 10 000 динара. Средствата ще се 
осигурят чрез ловджийския членски внос.

В това начинание би трябвало да участват всички членове на 
ловното дружество "Видлич”.17 5 4 8 1922 19

Б.Д.
17 6 1 10 20 27 19
17 5 2 10 2128 17

4*стр«6.(Б) 17 4 4 9 26:40 16
Свртьиг
Зжггрв6.(Н) 17 4 2 11 22:36 14
Балкански

БСК На 17 декември 1997 г. се навършават 
шест месеца от смъртта на нашата мила 
и непрежалима съпруга, майка, тъща и 
баба17 4 2 11 23:33 14

ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 
от Димитровград

Панихидата по този повод ще 
на 13 декември 1997г. на димитровград- 

гробища в 11 часа. Каним близки и 
ти да ни придру 

Опечалени: съпруг Никола, дъщеря Ва
на, син Петър, зет Васил, снаха Драгица, 
внук и внучки и останали роднини.

визия.
Ръководството на клуба беше принудено да 

уволни треньора Томица Николич и да доведе 
опитния Любомир Велкович, който в своята тре
ньорска кариера познава само успеха. Атмосфе
рата в отбора се подобри, а тренировките станаха 
много по-съдържателни. Начело с Велкович ди- 
митровградчаните спечелиха няколко точки, ко
ито може би предвестяват, че напролет отборът 
може да се спаси от най-лошото - от преминаване 
в по-низша дивизия. Но за да се осъществи това, 
са необходими и добри подготовки, да се доведат 
няколко квалифицирани футболисти. Надяваме 
се, че всичко това ще стане и че”Балкански” и 
занапред ще остане в дивизията.

17 3 3 11 9:57 12
се състои

Ако направим по-подробен анализ на целия 
есенен полусезон, тогава ще намерим отговор на 
въпроса: Защо "Балкански” на края на есенната 
част на първенството е на 18 място?

С класирането си в Сръбската дивизия, този 
отбор постигна най-големия успех в историята си. 
В "Балкански” узнаха, че ще играят в тази дивизия 
само две седмици преди началото на първенст
вото. Отборът, който миналата година успя да 
заеме второто място в Тимошката дивизия, остана 
без редица добри футболисти - В. Пейчев, М. Пей
чев, М. Живкович, А. Живкович, които се завър
наха в отбора на "Раднички" от Пирот, понеже

ските
позна жат.

На 18 декември 1997 г. се навършават две 
години, пълни с тъга и болка откакто не е сред 

I нас нашата обичана и непрежалима съпруга, 
! майка, дъщеря и сестра
I ЙЕЛА АНДОНОВА
• Съобщаваме на роднини и приятели, че на 
I този ден в 11 часа ще посетим вечната й 

къща на димитровградските гробища. 
Споменът за нея пазят нейните най-б 
Семейства Христови и Андонови.

I- Н ' т
[ >3д.с.

.У1 лизки.

М. Йойич е най-добрият голмайстор на "Младост"
Треньорът Георги ГеоргиевПрез есенния полусезон от челна позиция, но и в сравнение 

настоящото футболно първен- с други години, футболистите му специално подчерта факта, ме в 
ство.босилеградският футболен отболяваха сравнително голям листата на голмайсторите се 
отбор "Младост” не само че зае брой голове. На седем мача - 22 вписват младите футболисти М.

гола, или средно ло 3,6 гола на Йойич, В. Манасиев.С. Стоянов, 
мач. ’Най-добър голмайстор е Е. Алидини, което е гаранция за 
младият и талантлив футболист още по-дори и ефективни срещи 
Михайло Йойич, който в мрежа- на босилсградския футболен от-
та на съперниците вкара 5 топки. бор.
По четири гола отбелязаха Вла- Най-много голове нападате- 

Манасиев и Любомир Ди- литс на "Младост вкараха във 
нов Трима са футболистите с по вратата на 'Раднички от Враня 
2 гола: Емир Алидини, Блажа - 7, а 6 гола отбелязаха срещу 
Воинович и Горан Глигоров, а по Грешньевка , нег срещу Лс-
един гол отбелязаха Стефан восое , и по два срещу Павло- 
Стойков, Миле Цветков и Зоран вац и Металац .
Миладинов.

Изминаха вече тридесет и 
четири годи1 
на нашия ба 
дядо

ни от смъртта 
,ща, свекър и

ВИРОН ХРИСТОВ 
21 юли 1963 

-21 юли 1997 г.
и десет години от смъртта 
на съпругата му, нашата 
майка и баба
СЛАВЕНА ХРИСТОВА 

29 юли 1987 
-29 юли 1997 г.

ШАХМАТ

ОЩЕ ЕДИН 
УСПЕХ НА 
АНИТА И 
БОЯНА 

АЛЕКСОВИ

дица

Но ние, техните деца и внуци, все още ги помним с доброто, на което 
ни научиха и с топлата обич, с която ни даряваха. Вечна им слава. 
Семейство Христови.м. я.

КУРИОЗНО

УБИЛ ЛИСИЦА В ЦЕНТЪРА НА 
ЗВОНЦИ!

На 26 миналия месец в 
Пирот се игра класификаци
онна шахматна среща меж
ду женските отбори на ШК 
"Пирот” и ШК "Вучйс”. Ма- 
чът се игра в два кръга и в 
двата победи ииротският от
бор, който по този начин 
класира за втора дивизия.

Най-голяма заслуга за 
този успех на пиротските 
шахматистки имат две дими- 

сестрите

На 7 декември 1997 г. се навършават 
две години от неочакваната смърт на 
нашия мил съпруг, баща, тъст и дядо

РАДОМИР АТАНАСОВ 
от Димитровград

Беше добър и справедлив към всички 
нас и затова винаги ще чувстваме 
голямата болка и празнината, която 
остави в нашите сърца.
По този повод на този ден ще посетим 
гроба му на димитровградските 
гробища и ще положим цветя. 
Неговите най-близки: съпруга Цве
танка, дъщери Амелия и Драгана, 

Валентин и Саша и внучка

Неотдавнашните снегове и студове в Звонския край накараха 
нивите животни да търсят храна близо до населените местл.Дали 
т гол*м глад или оз голям кураж, една лисица посред бял ден 

дошла дТси намери "закуска" в центъра „а Звонци!? Тук обаче я 
издебнал прочутият звонски ловджия Панчо Николов и макар че е 
на 95-годишна възраст, я убил с един изстрел!

Тз й като лисицата била необичайно голяма, старият ловец 
пеншл ДВ я измери на кантар. Теглото й било 21 килограма и това 
е най-голямата лисица, която е убил Николов през богатата си 
75-годишна ловджийска кариера.

тровградчанки 
А нита и Бояна Алексови, 
които играят в състава на 
ШК "Пирот”.

зетьове
Моника.

Й. МилановДС.
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СаТиРа* забава
НАШЕНСКИ

ИСТОРИНКН
НЕ МОГА ДА 

ЯМ ХЛЯБ... ЮБИЛЕИ И
на Баиатога, оти чуЛекарят Драголюб Йоцев - 

Буба работи и Звоици от 1954 до 
1%() година. Хора та го обичаха 
и уважаваха, знщото съзнателно 
1П>ри1С1Нс работата си и беше 
твърде отзивчив. Тогава работе
ше и мина "Ерма”, така че док
тор Буба се грижеше за здравето 
па над 8000 жители!

Веднъж на преглед при него 
дошъл един човек от Вучи дел. 
Доктор Буба го преглеждал, 
преглеждал и накрая казал: "Ти 
не си болей!”

- Как не съм болен, докторе, 
когато не мога да ям хляб? - въз
разил вучиделецът.

Доктор Буба се усмихнал и го 
посъветвал:

- Ако не можеш да ядеш хляб, 
тогава нека ти омесят баница!

Й. Миланов

Свьрпу овия дни у продавницуту 
дека тая продажница йе най-уваво подредена и най-добре 
снабдена: само от пиле млеко що не ма, ко що каже нашият 
народ. Елем улезо я и вати ред, кига пред касуту заапану 
бай Тодор, напълнил не колко крошньс с най-различне 
работс. Помисли: готви се бай Тота за Д&айесе и девети да 
нагоеши синове и снае, черкье и зетове, унуци и унукье.

- Кай Тодоре, води смстку, ако кажу че даду йои^е малко 
от пеншйете, не се арчи толкова, уюеле да не се кайсш•.

- О-о-о, Манчо, добре що ми се яви, има да пи? пишуйем
нещо.

Я и не стиго да шзаруйем, одма излезо и почека бай 
Тодора да напълни торбете. Он и не допека да га питам, а 
паче:

накупувал, нейе за- Първо Манчо, това що видс да съм 
никакъв ДДайссе и девети, а за моите юбилейи...

- Аали с бабуту изкараеше гюловия век зайедно, а<
- Ма йок! С бабуту смо трийесе и пет године. И това йе 

юбилей, нали?
- Па требе да йе юбилей...
- Е, видиш ли, при мене се насъбрало куп теквия юбилейи: 

трийесе и пет године с бабуту, педесе и пет године како 
съм напраил ижлякат, петнайесе године одкико 
у пензию, десет године одкико се обърна с тракторат, а 
остадо жив и еве пет године кико се отказа от капкуту... 
А ако речем, че наидсм йоще толкова юбилея.

- Чекай, бай Тодоре, па това и несу некикви юбилейи...
- Кико несу? Па еве четим у весникагп дека и другьи славе 

теквия юбилеи, те пет године, те десет године, па двайесс, 
па трийесе и пет, па педесе и пет, па шеесе... И тека све до

съм излезъл

• Изяжда се од ядове, а говори че, 
гладува.

• В спорта с червения картон из
лизаш от играта, в политиката - оставаш.

• Едната била риба, втората само
лет, третата пешт, четвртата пештера. 
Мома ни за лек.

• Всички мъже я хвалеха като много 
добра, а тя остана неомъжена.

• Търговията със света ни потръгна
- изнасяме много пари.

• Хората станаха машини - търсят 
подмазване.

• Направо гризеше проблемите. 
Сега носи изкуствени зъби.

• "Парата разваля човека". Свиде
тел е "гнилият капитализъм”.

• Осъдили го заради голяма хигиена
- миел си парите.

• Очакваше гадже, работа, заплата, 
пенсия - животът е чакалня.

• Никой нея купуваше-беше много 
евтина.

• Стана прочут математик - пробле
мите решава с марки.

❖ ❖Треньорът на плувния 
отбор казва на спортния 
журналист:

- През изминалия сезон 
не спечелихме медали, но 
пък и никой не се удави...

На съпругата на 0’Нил 
са й оперирали сливиците. 
След операцията лекарят 
казва:

- Това е трябвало да го 
направят още докато е би
ла дете!

- Така ли? Много съм ви 
благодарен. В такъв слу
чай изпратете сметката на 
тъста ми.

сто, па и преко сто...
- Е, кока га прекаруйеш?
- Прекаруйем ли? Епа еве чети: сто и десет годин на 

театър, сто и триесе на училище... Ко що видиш, Манчо, 
юбилейи - колко очеш. Стига да имаш паре и волю да 
славиш...

- Па видим и ти си решил да му отпразнуйеш?!
- Решил съм. Щом могу они - могу и я.
- Само има некиква разлика, бай Тодоре'
- Има! Има, нейе да нема. Ко що вид е, я улезо при 

Банатога и с мой е паре си накупи това що ми требе за 
празнуваньето. А они, мой Манчо, прсезную с държавне паре. 
Затова они ка купую, купую с кола, па иду по кърчме и на 
дебело га искарую. А я, видиш: чу купим нскойе кьилце месо 
и те това ти йе...

- Па че имаш ли гоейе?
- Мислиш, че имам ли гюведжаре?
- Може и тека да гьи окаш...
- Че имам: синове и снае, черкье и зетове, унуци и унукье... 

А що ме не питаш дали они че имаю гоейе?
- Па айде питуйем те: че имаю ли они гоейе?
- Че имаю: сви приятелье оди Цариброд, Пирот, Ниш и 

Белград... па и отуд границуту... На теквея оклапине - гоейе 
колко очеш!

Бай Тодор позакюта, тг рече:
- Йедно нещо ме мучи, Манчо. Кико това кига се заорати 

да се напран нещо, сви пиену у глас дека нема паре и дека 
йоще смо у кризу. А кига се заорати за юбилейи, одйеднуш 
паре изникну колко очеш. Айде кажи ми!

- Па и ти, бай Тодоре, кига се заорати да платиш токат, 
телевонът, водуту или данъкът, а ти пищиш чървачкьи 
дека неми и не стидзаю. А еве съга си се распущил...

- Я моите паре, Манчо, знам колко су и откуде су. Досъга 
не съл1 гьи чул они да кажу одека им парете и колко че поарче 
или колко су поарчили...

- Че ти кажем, бай Тодоре. Нали си чул:" Удри бригу на 
веселье"...

- Е, тъгац требе да су гьи налегле големе бригьс, а?

❖ ❖ ❖
В лекарския кабинет 

сексолог пита една дама:
- Говорите ли със съп

руга си по време на полов 
акт? ❖ ❖ ❖- О не! Той ми е забра
нил да го безпокоя в слу
жбата - отговаря загриже- 
но тя.

Доли отива в болницата 
да види своя приятел. Пред 
вратата на стаята среща 
жена в бяла престилка и се 
обръща към нея:

- Мога ли да посетя 
Джон Смит?

- Да, а вие каква сте му, 
роднина или приятелка?

- Аз съм сестра му.
- Така ли? Много ми е 

приятно да се запознаем, 
защото аз съм майка му.

❖ ❖ ❖
- Шефе, моята заплата в 

никакъв случай не е про
порционална на работата
ми.

- Това ми е съвсем ясно 
- казва началникът, - но не 
мога да те оставя да умреш 
от глад.

Иван Царибродски
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