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ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ЗА ОТБРАНА ИСТАМБУЛ: ПРИКЛЮЧИ МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ 
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ГРАНИЦАТА СЕ 

ПАЗИ ДОБРЕ НАСРОЧЕН САМИТ НА 

БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИНа 9 юни в Белград, под председателството на президента Сло- 
бодан Милошевич се проведе заседание на Върховния съвет за 
отбрана.

Съветът обсъди актуалната военно-политическа обстановка в 
региона и положението на границата с Република Албания.

На заседанието беше констатирано, че Югославската войска и 
органите на вътрешните работи изцяло контролират нашата 
държавна граница и успешно прилагат мерките, с които се гаран
тира сигурността на Съюзна република Югославия.

Върховният съвет за отбрана обсъди и други въпроси от своя 
компетенция.

Освен членовете на Върховния съвет за отбрана, президента 
Сърбия Милан Мнлутинович и президента на Черна Гора Мило 
Джуканович, участваха и председателят на Съюзното правител
ство Момир Булатович, съюзният министър на отбраната Павле 
Булатович, началникът на Генералщаба на Югославската войска 
генерал-полковник Момчнло Перишич и секретарят на Върховния 
съвет за отбрана генерал-подполковник Славко Шушич.

• Лидерите па страните от Югоизточна Европа ще се срещнат в турския град Анталия на 12 и 13 
октомври тая година • Па двудневната среща в Истамбул присъстваха ръководителите на диплома
циите на Турция - Исманл Джем, СР Югославия - Жнваднн Иованович, България - Надежда Михай
лова, Албания - Паскал Мальо, Гърция - Теодор Пангалос, Румъния - Андрей Плеша и Македония - 
Благой Ханджинскп.

Живадин Йованович преценил след приключва
нето на конференцията, че срещата била успешна 
и че е дала забележителен тласък за укрепването 
на регионалното сътрудничество.

Изхождайки от принципа за укрепване на до
бросъседските връзки, министрите поздравиха 
всички видове сътрудничество между национал
ните парламенти, които би трябвало да станат 
места на пълно разбирателство и приятелски 
връзки.

С гласуването на Декларацията за развитие на 
добросъседските отношения, стабилността, без
опасността и сътрудничеството в Югоизточна 
Европа, на 9 юни в Истамбул, след двудневна ра
бота, приключи срещата на външните министри 
на седем държави от Югоизточна Европа.

Заключителният документ е приет с консенсус 
въз основа на съгласието на министрите на всички 
страни - участнички.

Ръководителят на югославската дипломация

на

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТАПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ НОВОНАЗ

НАЧЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК 
НА КИТАЙСКАТА НР ПРОМОВИРАН Е ДУХЪТ НА ТОЛЕРАНЦИЯТА, 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И РАЗБИРАТЕЛСТВОТООБРАЗЕЦ НА 

РАВНОПРАВНИ 

ОТНОШЕНИЯ И 

ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ

Ясното югославско становище, че когато се касае за Космет, става дума за вътрешен проблем на 
Сърбия и, че този въпрос ще се решава чрез диалог без условия, беше посрещнато с разбирателство 
и на конференцията, - подчерта министър Жнваднн Йованович

те процеси, - каза Йованович.
Едновременно с това, конфе

ренцията е една крачка напред в 
реализацията и конкретизация
та на целите, уточнени на Крит
ската среща на държавните или 
правителствени ръководители и 
беше във функция на подготов
ка на предстоящият самнт на 
най-високо равнище в Анталия, 
Турция па 12 и 13 октомври.

Истамбулската конферен
ция съвпада с десетгодишнината 
от първата, Белградската сре
ща, на балканските държави. 
Въпреки, че междувременно

много неща бяха променени, ка
за Йованович, остава си необхо
димостта за по-тясно сътрудни
чество и взаимосвързване.

Във всяко отношение минис
терската среща в Истамбул бе
ше една важна крачка напред в 
промовирането на духа на толер- 
анцнята, сътрудничеството и 
разбирателството. Това за Юго
славия има голямо значение, за- 
щото във всички видове сътруд
ничество, тя участва като равно
правна страна, каза министъра.

Единственият задължаващ 
Йованович,

(На стр. 2)

Югославският министър на 
външните работи Живадин Йо
ванович заяви след приключва
нето на министерската среща в 
Истамбул, че тя представлява 
контииуитет на регионалните 
срещи и конференции, чиято цел 
е да се промоцират принципите 
на разбирателството, доброто 
съседство и многостранното 
сътрудничество в региона.

В този смисъл, срещата в Ис
тамбул беше съгласувана акция, 
която хармонизира с новите про
цеси в Европа и е на линията за 
насърчаване на ннтеграционни- документ, подчерта

Истамбулската декларация за 
укрепване на сътрудничеството

Слободии Милошевич прие новоиаз- 
лосланик па Китайската на-

На срещата в Истамбул министрите поеха 
задачата да насърчават сътрудничеството меж
ду националните парламенти, като истински 
представители па народната воля.

Министрите обсъдиха и различни инициативи 
за сътрудничество в областта на отбраната и си
гурността. Подчертано беше значението на бор
бата против нелегалния трафик на оръжие и нарк
отици, както и против международния тероризъм.

В документа се подчертава необходимостта 
от последователното спазване на мирните спо
разумения в Босна и Херцеговина, сътрудни
чеството между ентнтетите и завръщането на 
бежанците.

Нсоходнмо е, както се посочва в деклара
цията, да продължи процесът за пълна норма
лизация на отношенията на просторите на пре
дишна 
честно има
народите, конто живеят в този регион, но и за 
съвкупната му стабилност.

Като твърде полезни бяха поздравени и вси- 
другн видове регионално сътрудничесз во, 

Райомонската инициатива, СЕЦИ, 
сътрудничество в чериомор-

Декларацията за укрепване на добросъссд- 
стабил посп а, безопасността и

Югославският президент

роднГрепубликаТсР Югосл~Шн Джамии. който му предал 
акредитивните писма от китайския президент Джияш Ци-мин.

Връчвайки акредитинизеси писма, китайският посланик предал 
на президента Милошевич сърдечните поздравления от китайския 
пое.зидент Цземин и най-хубави благопожелания към югославски
те на Дди и ръководството от името на китайското правитслсию. 
Той .юдчерта големия интерес на Китайската НР към продъл
жаване на успешното развитие на приятс=,и 1=;-;и ‘
ки и сътрудничество между нашите две сф.ши и I ехти е народи
като посочи голямото уважение към югославската ........................
независимост,Самостоятелност и развитие па откровено сътруд- 
“вГсТруги държави върху „ршшинитс за равпоравне и ..е-

ИаМП^иемайки^акредитив1Ште писма, президентът Милошевич

ГГл
образец на равноправни отношения и ''':1ИМ''0^"Х.СеП1ото До" на мира и осъществяването на прогреса и сьвмесгного до

ските връзки, 
сътрудничеството в Югоизточни Европа, при
ети на срещата в Истамбул след двудневната 
работа па ръководителито на дипломациите на 
седем държави от тази част па нашия континент 
обхваща практически 
въпроси от интерес за бъдещото развитие на

всички ио-значнтслии

региона.
Истамбулската декларация подкрепя общи

те усилия и насоки на сътрудничеството в Юго
източна Европа, като при това афирмира вси
чки инициативи, които са комплементарни с 
другите регионални организации в специфич
ните области.

В Декларацията се подчертава европейска
та ориситироика на страните от югоизтока на 

; континент, като интегрална част па тях- 
политичсско, икономическо и социално

Югославия. Икоиомнчското сътрудни- 
жнзиеноважно значение не само занашия 

лото .
развитие.

Участниците в конференцията смятат, че 
политическа обстановка в ок-

вич ия

благоприятната 
олните страни съществено допринася за према
хването на бариерите за по-широко сътрудни

чки
каквито са 
икономическото 
ским регион и другите.

полза
броденствие,

След връчването на акредитивните 
води сърдечен и откровен разговор

полза.

писма, президентът Мило- 
с посланика Пан Джан- чество в региона.

шевич
лин по актуалиитс въпроси от взаимна



ПРОМОВИРАН Е ДУХЪТ 

НА ТОЛЕРАНЦИЯТА, 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
НА 2 ЮНИ ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН

ПРЕКЛОНЕНИЕ КЪМ 

БОТЕВ
(От стр. 1)

който бе приет в Истамбул, от
разява именно югославските, 
както и становищата на други те 
страни и той бе приет чрез общо 
съгласие на всички министри.

Конференцията има и това 
значение, че беше реафнрмнран 
принципът за решаване чрез 
консенсус и по този начин бяха 
приети двата най-важни доку
мента -Декларацията и Отчетът 
на политическите директори.

Югославският външен мин
истър подчерта, че не е имало 
никакви разисквания и дискусии 
относно Косово и Метохня, в ко
ито да не е участвала и пашата 
делегация. Факт е обаче, че вън
шните министри от нашия реги
он изнасяха своите становища за 
Космет, и че това е работа на 
техните правителства и на сами
те министри.

Ясно е становището на Юго
славия, че Космет е вътрешен 
въпрос на Сърбия и, че той ще се 
решава чрез диалог без условия. 
Всички решения ще се търсят в 
рамките на Сърбия, като при 
това се спазват всички най-ви
соки стандарти на Конферен
цията за европейска сигурност и 
сътрудничество и Рамковата 
конвенция на Съвета на Европа 
за правата на националните мал
цинства.

Това югославско становище, 
подчерта Йованович, беше по-

Ръководнтслят на юго
славската дипломация 
Жнпадпн Йованович па 
9 юии в Истамбул сс 
срещна с българския 
министър на външните 
работи Надежда {Михай
лова. Обменени бяха 
мненията относно току- 
що приключилата мин- > 
нсгсрска среща на 
страните от Югоизточна 
Европа и за отно
шенията между 
Югославия н България.

За 97-ми път нп 2 юни на съвремието на България говори 
връх Околчица във Врачанския и проф. Милчо Лалков. Ботев не 
балкап бяха изразени признато- само вярваше в съдбата на Оте- 
лносттн и преклонението на честното, в народното единство, 
България към Христо Ботев и в националното добруване. Той 
всички загинали за нейната сво- отдаде живата си за България и 
бода, независимост и прогрес, с дова изкова оръжието на на- 
Въпреки лошото време, хиляди цияга, посочи пътя на развити- 
се изкачиха до Околчица, за да ето й, каза в словото си проф. 
отдпдат почит кз.м саможертва- Лалков. 
та в името па родината.

Сред тях бс и президентът 
Погьр Стоянов, който рало су
тринта се поклони на лобното 
място на Христо Ботев в мест
ността Йолковица и положи 
цветя пред каменната морена с 
надпис "Сбъдна се пророчест
вото твое. Жив си.” Държавният 
глава говори с участници в 52- 
рия национален туристически 

”Г1о пътя на Ботевата

положиха венци и цветя вред ка
менния обелиск с опълченски 
кръст на връх Околчица, Петър 
Стоянов запали свещ в паракли
са, къдсто са изписани имената 
на 210 Ботеви четници.

Под поройния дъжд прези
дентът даде импровизирана 
пресконференция. Той заяви, че 
и днес България има достойни 
мз.же, които могат да я изведат 
от кризата.

Държавният глава и участ
ниците в митинга-поклонение

ПИСМО ОТ АВСТРИЙСКАТА СТОЛИЦА

БОТЕВА ВЕЧЕР 

ВЪВ ВИЕНА
срещнато с разбира телство м ма 
тази среща.

О тговаряйки на журналис ти
чески пз.проси, Йованович пов
тори, че в Космет изключително 
се работи за проблем на сепара
тизъм и тероризъм.

Косово и Метохня с част от 
Сърбия и тя използва всички 
средства в борбата против теро
ризма, както това правят всички 
държави в света - каза министър 
Йованович.

На Истамбулската среща 
Югославия даде повече предло
жения, които намериха съответ
но място и в декларацията, каза 
ръководителят на югославската 
дипломация Жпвадин Йоваио- 
вич.

поход
чета”. По повод 150-тата годишнина от рождението на великия 

българин Христо Ботев Културно-просветната организация на 
българите в Австрия ”Св. Св. Кирил и Методий” и Сту
дентското дружество ”Проф. Асен Златаров” организираха 
Ботева вечер в помещенията на културната организация, из
воювани като територия за български срещи след няколко 
години.

Вечерта бе открита от председателката на Културно-прос- 
встната организация проф. Мими Дичева, която в кратко слово 
подчерта не само значението на Ботев - ”това небе над българ
ската земя”, както го определи проф. Илия Бешков, а и нетлен
ното негово присъствие в живота на всеки българин, живеещ в 
родината или в чужбина.

Председателката на Студентското дружество Ивета Ан- 
тониева с няколко думи подчерта значението на повода, събрал 
в този момент м най-младите, и ветераните от българската 
колония.

Студентите по собствена инициатива бяха подготвили из
искана литературно-музикална програма, посрещната с 
възторг от присъстващите. След това се завърза непринудено 
общуване, в което студентите споделиха свои трудности, 
разказаха и за своите успехи в Австрия. Продадени бяха книги 
за Ботев. Всички бяха на мнение, че подобни срещи укрепват 
силата на българската колония и правото й да съществува на 
своя територия.

По пътя за връх Околчица 
той бс поздравяван от дошлите 
ил всенародното поклонение, 
посветено на 150-годишшшата 
от рождението и 122-годишни- 
ната от подвига и саможертвата 
на Христо Ботев, ма загиналите 
за свободата на България.

Тържествения митинг откри 
кметът на Враца Румен Сто- 
манярски.

Преди да поромзнссс слово
то си президентът Петър Стоя
нов помоли полицаите да свалят 
загражденията, за да могат хо
рата да сс приближат кз.м трибу
ната.

Президентът Петър Стоя
нов подчерта, че националната 
ни история е белязана от вър
хове като Ботев и това ни дава 
самочувствие да се обръщаме 
назад, за да черпим пример, 
вдъхновение и кураж.

За Христо Ботев и неговото 
достойно място в историята и
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ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
На възвратно посещение на Видинската търговско-промишле

на палата вчера и днес пребивават стопански деятели от Леск- 
овашката стопанска камара.

- Новите санкции, оповестени от Европейската общност, няма 
да застрашат възстановяването на стопанските връзки между юго
славски и бз>лгарски предприятия, понеже бизнесмените не разби
рат думата ембарго, - заяви, преди заминаването си за България, 
г-жа Миряна Николич, секретар на Дружеството за строителна 
промишленост и производство на строителни материали към Леск- 
овашката стопанска камара.

Тя подчерта, че на възвратно посещение на Видинската тър- 
говско-промошлена палата се намират представители на водещите 
фирми в производството на строителни материали - "Градитель”, 
"Морава” и "Младост” от Лесковац, "Църна трава” и ”Рад” от 
Власотинце, както и Мегал” от Буяновац. Във Видим престояват 
и представители на лесковашката текстилна фабрика "Синтетика” 
и на Лесковашкия панаир, както и секретарят нп Регионалната 
стопанска камара в Лесковац Лаза Ракич.

Голяма стопанска делегация от българската област Монтана 
(по-рано Михайловград), съставена от представители на 26 фирми 
на търговско-промишлените палати от Видим и Враца, както н

НЯМА ПРЯКА ЗАПЛАХА 

ЗА БЪЛГАРИЯ
Според оценката на Консултативния съвет за 

национална сигурност при президента на Репуб
лика България няма пряка заплаха за въвлича
нето на България в регионални военни конфлик
ти. Това се казва в комюнике от проведеното на 4 
юни заседание на съвета, огласено пред журнал
исти оз' президента и главнокомандващ въоръ- 
жените сили на странта Петър Стоянов. Няма и 
опасност от прииждане на бежански вълни на на
ша територия, смята съветът.

Постигнато е било единодушие по тези оцен
ки, конто представляват траен външнополнтиче- 
скн приоритет ма България, каза Петър Стоянов. 
Този приоритет трябва да бъде споделен и от мно
зинството, и от предствителнте на опозицията, 
добави той.

Имало е и определени резерви” оз' страна

някои участници в заседанието, каза лидерът на 
Българската социалистическа партия Георги 
Първанов.

Преодоляването на косвешгге заплахи за ик
ономическото развитие, на опасността от крими- 
налпзиране на района и от етническо и верско 
протпвоиостаяне, на рисковете за интеграцията 

Югоизточна Европа в ЕС и НАТО зависи от 
успешното локализиране и разрешаване на кон
фликта в Косово при зачитане на неприкос
новеността на границите в региона, смята съветът 
според комюникето. "Тази оценка е основата за 
единна национално оттоворна позиция на всички 
политически сили и власти в България” - каза 
президентът Стоянов. ’Тя играе стабилизираща 
роля на Балканите и е принос към сигурността на 
Европа” - добави той.

на

Към края на миналата седмица в град Бургас престоява 
стопанска делегация от Новосадската регионална 
стопанска камара. По време на това посещение бяха 
подписани няколко договора за сътрудничество между 
българските и югославски предприятия.

на

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП
Па консулз'ативнпя съвет по национална си- пасивност по отношение на традиционни пар- 

гурност при президента лидерът на социалисти- тньори и проявявана нерядко враждебност по 
ческата партия Георги Първанов изразил особено отношение на западните съседи - СР Юго- 
илтп _ иитегРаЦ,,ята на България в славия и Македония. Смятам, че е необходим
ЛАЮ. 1ова не било отразено в окончателния по-добър баланс в контактите ни и с тези дър- 
текст на комюникето след съвета, каза той на 
пресконференция.

Г-н Първанов изразил и резервите на БСП 
относно някои от елементите на блаканската вън
шна

председателите на шест общини в Северозападна България, пре
стояваха в Лесковац на 16 и 17 април тази година, като гости на 
Лесковашката стопанска камара.

Госпожа Николич поясни, че стопанските деятели от двете 
страни констатирали на тази среща, че съществува интерес за 
взаимно сътрудничество, не само в областта на търговията, но и в 
модерните видове, каквито са стопанската кооперация и съвмест
ното излизане на трети пазари.

мнение в частта за

жави, каза г-н Първанов. "До две седмици 
БСП ще предложи своя позиция за деблоки
ране на отношенията на Консултативния съ- 
вет по национална сигурност”, заяви Георги 

политика на България. Социалистите нами- Първанов, 
рат елементи на изкривяване в тази политика катоВ. Бойков
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• РАДЕТЕЛИТЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО
ОТНОШЕНИЯТА между 

българи и сърби в миналото изо- 
билствуват с вражди и войни. Де
визът на господарите на света:
Разделяй и владей” тук, на Бал- 

каните, намира най-сигурна поч
ва за

отношенията между българите 
и сърбите - предвестници 
вото време се намират между пи
сателите и другите видни инте
лектуалци, защото градивната 
творческа мисъл не се нримир- 

Да робува на разни ретро- 
градности. Чрез творческо сът
рудничество, тихо и системати
чно, без какъвто

атър ”Хр. Ботев”. Обаче преди 
да прочете свои ситхотворения, 
М. Алечкович особено приятно 
изненади числената аудитория с 
нещо, което никой не очаква - тя 
първо на чист български език 
рецитира Ботевото стихотворе
ние "Хаджи Димитър”, 
поетична прочувственост, с ко- 

развълнува сърцата на пуб
ликата, предизвиквайки особено 
въодушевление и небивал въз
торг. Този случай наистина пред
ставлява рядък пример, защото 
М. Алечкович не е учила бъл
гарски език, ннто е живяла в 
България, за да е имала възмож
ност отблизо да се запознае с по
езията на Ботев и да го учи на
изуст. Неочакваното е, че тя, 
сръбската поетеса, родена в Но
ви Сад, която с години живее в 
Белград, с така,в особен жар та
чи любов към поезията на Хр. 
Ботев и част ог нея да знае на-

М. Алечкович, защото невед- подствуващите върхушки в Бел- 
нъж двете с Д. Максимович били град и София водят двата съсед- 
у гости на Багряна и на Дора Га- ни народа към страхотни кръво- 
бе в България, а българските по- пролития и огромни човешки и 
етеси гостували у тях в Белград, материални жертви. Противо- 
Освен Багряна и Габе, близки положно на враждуващите вър- 
ириятели на Мира Алечкович хушки, прогресивните интелек- 

именити български туалци се въодушевяват от ду- 
поети и писатели, каквито са Ра- ховните стойности, сътворени 
доп Ралин, Ламар (Лалю Мари- от "върлия душманин”, излагай- 
нов), Иван Бурии, Блага Димит- ки се на нежелани опасности, 
рова, Станка Пенчева, Леда Ми-

Невепа Стефанова, Кина или съзнателно, сръбската по- 
Къдрева, Николай Хайтов и др. етеса Мира Алечкович попада 
През 1944 год. "със съдействи- на Ботев и се въодушевява от 
сто на поета Р. Вълков, аз преве- неговата поезия, който е един от 
дох стихове от Никола Вапца- пионерите на трайното сближа- 
ров, които бяха публикувани във ване и приятелство между бъл- 

"Омладина”, - споделя гарите и сърбите; един от твор- 
постесата пред "Братство”.

на но-

раздухване на омраза и не
навист между двата съседни 
рода, братя по кръв и вяра. По 
времето на всички световни 
жари и нови разделения на света, 
по волята на великите, бълга
рите и сърбите почти винаги са 
едни срещу други.

В такива 
обстоятелства

явп
на- с такава са мнозина
по- и да е шум и 

глъчки, те строят мостовете за 
сближаване и доверие. Затова 
техните мостове за сближаване 
и доверие са трайни и издръж
ливи пред ударите на разорител- 

бури, конто често бушуват на 
Балканите.

Между великите радетели за 
сближаване на сърбите и бълга
рите е и съвременната сръбска 
поетеса Мира Алечкович. Тази 
нейна благородна дейност 
тично ми бе позната и от по-ра- 
но. От няколко

ято

По силата на случайности
лева.

отровани с омраза 
-. онзи, който про- 

толеранция и искри на сим- 
върлия душманин" 

(сиреч съседа) става заподозрян 
и считан за изменник на своя 
народ. Не са малцина интелекту
алците и на едната, и на другата 
страна, които, само заради ко
ректното си отношение и про
фесионално сътрудничество, са 
преследвани, наказвани...

Така било, защото и бълга
рите, и сърбите робували на ед
ин мошенически девиз на вели
ките, чрез който те са по-сигур
ни господари на Балканите и го

нияви 
патия към

вестник
ците на идеята за установяване 

Интересното и ценното в на нови отношения между наро- 
случая на Мира Алечкович е, че днте на Балканите, за тяхното 
тя като сръбкиня попада и се сплотяване в балканска федер- 
въодушевява от поезията на Бо- ация.

час-

разговори ПО 
време на заседанията на Друже
ството на писателите на Сърбия 
оставах с впечатление, че тя чув
ствува истински симпатии към 
българите, като към съвсем 
близки южни славяни. Но тъй

Миле НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИте в през годините, когато гос-
изуст.

От изявлението й пред вест- 
братство” (27-111-1998 г.) 

узнаваме, че нейното запознава
не и обичта й към поезията на

ЮГОСЛАВСКАТАщяНАЕРОМИТИНГ |§ 

” Б АТАЙНИЦА ’98”

нмк ПО ПОВОД 16 ЮНИ - ДЕНЯ НА 
ВОЙСКА

като тези разговори най-често 
ставаха в присъствието на голя
мата сръбска поетеса Десанка 
Максимович, с която бе нераз
делна приятелка, оставах с 
убеждение, че това е под нейно 
влияние.

От известни нови събития, 
станали неотдавна, разбрах, оба
че, че симпатиите на поетесата 
М. Алечкович към българите са 
от много по-рано и имат друга 
закалка, която не ми бе позната.

Поетесата направи хубав 
жест, макар и в напреднала въз
раст, от Белград отиде в Дими
тровград да участвува в литера
турна вечер на 18 март 1998 г., 
посветена на 100-годишннната 
на Народната библиотека и 110- 
годишнината на самодейния тс-

Ботев не е от ново време, а да
тира още от годините преди Вто
рата световна война. От българ
ски студенти, които следвали то
гава в Белград, тя слушала за Бо
тев и негови стихотворения, ко
ито студентите пеели като песни 
- следствие на което заобнчала 
автора им. И при първото си пъ
туване в София (пак преди вой
ната) тя си купила стихотворе
нията на Ботев, някои от които 
веднага научила наизуст. Отто
гава и днес ги помни, та ги реци
тирала пред димитровградчани.

И Мира Алечкович, както и 
Десанка Максимович, има мноз
ина приятели между съвремен
ните български пости и писате
ли. "Срещите с Багряна нося 
дълбоко в сърцето си”, заявява

сподари на едно от главните све
товни кръстовища.

Малцина са онези, и на бъл
гарската, и на сръбската страна, 
които трезво разсъждават за то
ва и разбират същността на ко
варната игра на великите, които 
така умело сеят отрова и ненав
ист, подозрения и недоверие 
между първите съседи. Тези 
малцина представляват една све
тла точка в отношенията между 
българите и сърбите. Същевре
менно те са и предвестници на 
наближаващото ново време, ко
ето, вместо ненавист и вражди, 
носи сближаване и разбирател
ство.

В рамките на тазгодишното отбелязване на Деня на Юго^ 
славската войска, в неделя, 14 юни, на летището Батайница в 
Белград ще се проведе аеромитинг батайница ’98” и изложба 
на въздухоплавателни средства п съоръжения, родно и чуж-; ‘ 
дестранно производство. На аеромитинга могат да присъстват 
всички заинтересовани гражданин и входът е безплатен. Град
ският транспорт в Белград ще организира масово превозване 
до летището и обратно.

В богатата и атрактивна програма ще се представи Акро- 
групата на Военното въздухоплаване и противовъздушната 
отбрана на Югославската войска "Летящите звезди” със само
летите ”Супергалеб”, а умението си ще покажат и пилотите на 
въртолети. Умението си по пилотаж ще покажат и летците на 
ЯТ, както и от нашите аероклубове.

Истинските радетели за съз
даването на нова атмосфера в

ЮГОСЛАВСКИТЕ ГРАЖДАНИ,КОИТО ИМАТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОСЛАВИЯ СА

САМО ЮГОСЛАВСКИ ГРАЖДАНИ
-ЗАЯВИ В ИНТЕРВЮ ЗА В-К "БРАТСТВО” ДОСЕГАШНИЯТ КОНСУЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ В БЕЛГРАД Г-Н ВАЛЕРИ ПОРОВ.

имно признаване на двойното граждан
ство.

трябва да представи удостоверение, че 
той или негов родител, дядо, баба, пра
баба е български гражданин или е от бъл
гарски произход.

Чужд гражданин може да придобие 
българско гражданство, ако има постоя
нно пребиваване на територията на стра
ната пс по-малко от 5 години от деня па 
подаването па молбата. За особени зас

луги към Бълга
рия, този срок не е 
задължителен.

Български гра
жданин може да 
придобие
гражданство само 
ако предварително 
бъде освободен от

ито родители са българи по национал
ност, а които са български граждани, не
зависимо от тяхната етническа принад
лежност. Принципът на произхода озна
чава, че децата следват гражданството на 
своите родители. То се придобива по пра
во. Не е необходимо да се извършват как
вито и да е постановяващи правни дей
ствия, за да придобият българско гражда
нство. Ако има та
кива, то те имат са
мо регистриращо 
действие.

Сред представи
телите на българс-

Повод за този разговор с г-н Валери 
Гяров, генерален консул на Р. България 
в нашата столица, са честите нсдоразумс- Съществува ли, г-п Гюров, такава 

Спогодба между Югославия и Бълга
рия?ния, които се случват на гранично-про

пускателните пунктове, когато югосла- 
граждани, притежаващи и българ

ски задгранични паспорти се опитват с 
тях да минат границата. _

- Какви условия, г-п Гюров, трябва 
да изйълпи един чуждепеи, за да може,

своята страна, да има и бъл
гарски йаейорш и обратно - български 
гражданин По рождение да Получи чужд 
йаейорш?

- За да получи български паспорт, ед- 
чужденец преди всичко трябва да по

лучи българско гражданство, а условията 
и процедурата за получаване на българ
ско гражданство са регламентирани 
Закона за българското гражданство.

В момента е в ход законодателна ини- 
Министерския съвет на Р.

на нов Закон за

Между Р. България и СР Югославия 
не е подписано Споразумение за взаимно 
признаване на двойното гражданство. 
Ако такива двустранни документи не са 
подписани, топа, че местното, вътрешно

веки

законодателство допуска по принцип ин
ституцията двойно гражданство, не дава 
възможност лицето да се ползва с пра
вата на български гражданин, респекти
вно да е под закрилата на Р. България.

Законът за югославското граждан
ство, публикуван в Държавен вестник 
(Службени лист бр. 33) от 19 юли 1996 г. 
и влязъл в сила от 1.01.1997 г. по принцип 
допуска пъзможнбетта за двойно гра
жданство. Това е регламентирано в чл. 4 
на този закон със следната обаче фор- 
мулнровка:”10гославскн гражданин, кой
то има н гражданство на друга държава, 
сс смята за югославски гражданин на те
риторията на Съюзна република Юго
славия.” Това на практика означава, че 
югославските граждани, конто имат и 
българско гражданство, на територията 
па Югославия са само югославски гра-

Г-н Панери Гюров Приключи ди- 
йломашическаша си служба о Юго- 
слиаин и се яааьрна и Българин. 
Генерален консул на Р. Българ 
Белград сега ег-нГинкоДимишрои.

освен на

чуждоия о
ките малцинства зад 
границата, много от 
тях са имали бълга
рско гражданство в определен период от 
живота си.

Но дали техните деца ще бъдат бъл
гарски граждани, зависи от това в мо
мента на раждането поне единия от ро
дителите да е имал българско граждан
ство.

ин

българското гражданство. _
- Какви Права има Притежателят 

па такъв ПшсПорш и къде може да ги 
Ползва?

- Правата па притежателя на българ
ски паспорт са по същество правата на 
българския граждани и. Те са регламен
тирани в глава втора на Конституцията

Р. България, озаглавена "Основни 
права и задължения па гражданите.”

Чужденец, който има и българско 
гражданство, стига това да позволява за
конодателството па страната му (т.н. дво
йно гражданство, или съгласно Европе
йската конвенция за гражданството - 
множествено гражданство) е български 
гражданин навсякъде но света. Това зна
чи, че той е под закрилата па Р. България, 
когато пребивава в чужбина. Това още се 
отнася и за собствената му страна, на ко
ято той все още е гражданин, само ако 
между Р. България н тази страна има под
писана Спогодба или Конвенция за вза-

от

циатива на
България за приемане 
българското гражжданство. Но доколк- 
ОТО той все още не е приет от Народното 
събрание на България, коментара, който 

да направя, е но действащия в мо-
Когато, обаче, един български гра

жданин по произход, в определен период 
от живота си е загубил българското см 
гражданство, неговото възстановяване 
не може да му бъде отказано. Гова се 
извършва по облекчена процедура и песе 
изисква, к ъм момента на подаването на 
молбата, лицето да пребивава постоянно 
на територията на страната.

От друга страна, новата Конституция 
Р. България създава възможност ли

цата, имащи български оптически прои
зход (т.е. поне единия от родителите с от 
българска народност’) да придобиват бъ
лгарско гражданство но облекчен ред 
(чл.25, ал.2.). В този случай кандидатът

на
мога 
мента закон.

В настоящия закон съществуват че
тири възможности за придобиване на бъ
лгарско гражданство: придобиване на бъ
лгарско гражданство по произход, придо
биване на българско гражданство по мес
торождение, придобиване на българско
то гражданство по натурализация и чрез 
възстановяване.

По първата възможност за придоби
ване на българско гражданство но произ
ход е необходимо да се направи едно разя
снение. Принципът по лрозход не озна
чава, че български гражданин е този, чи-

ждани.
Изхождайки от тези предпоставки и 

от Закона за международните паспорти, 
югославските граждани на територията 
на СР Югославия, което означава, при 
влизане и излизане от страната, трябва да 
ползват югославските си паспорти.на

Инторнято »• 
В. Богоев
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД ЗАСЕДАВА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОССС В 
ДИМИТРОВГРАДДА СЕ НАМЕРИ ИЗХОД ОТ 

ТЕЖКОТО СТОПАНСКО ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕВОЖНА Е СТОПАНСКАТА 
ОБСТАНОВКА В ОБЩИНАТАОбщинският отбор пя СПС и Босилеград миналия четвъртък ирис орнентацпонна програма пя работя през 

следващия период от една година, изменение в решението за броя на членовете си и обсъди информацията 
за положението в стопанските предприятия в община та

* Обсъждайки ориснтвцпоината програма за ра
бота в периода юни 1998 - юни 1999 година, членовете 
на Общинския отбор я оцениха като съдържателни и 
приемлива. В нея се подчертава, че членовете па ОО 
на СПС ще обсъждат въпроси от областта па стопан
ството, здравната и социалната политика, кому
нално-битовото строителство, образованието и ин
формирането, културата и спорта. ОО ще анализира 
задълбочено и оргаинзацпоно-кадровата политика, 
ролята на местните организации и приемането па 
нови членове въз основа на утвърдените критерии и 
по-енергично ще се разграничава с онези членове, 
които в досегашната си дейност са се отклонявали от 
партийните решения и становища или пък членуват 
в СПС само заради личните си интереси. През след
ващия период от една година, се подчертава в про
грамата, босилеградскнте социалисти ще настояват 
да се премахват по-ефикасно сенчес тата скономнка, 
бракониерството и други видове незаконни деяния в
ОбЩ!

* След по-дълги разисквания, Общинският отбор 
на СПС прие изменение в решението за броя на 
членовете си. Според новото решение, вместо 35,
Общинският отбор на СПС в Босилеград ще има 41 
члена. След допитвания с местните организации и 
висшите партийни органи и тела, ОО ще избере па кого положение.

През средата на миналата седмица се проведе заседание 
на председателството на Общинския съвет на Съюза на син
дикатите от Димитровград, на което присъстваха предста
вители на синдикалните организации от няколко димитров
градски предприятия. Синдикалистът Цанко Костов, който 
на 29 май т.г. е участвал на заседанието на представителите 
на общинските, градските и покрайиинските синдикални съ
вети и представи телства, запозна присъстващите със заклю
ченията от това заседание.

Водачите на ОССС разгледаха и възприеха и заключе
нията от заседанието на Републиканския съвет на Съюза на 
синдикатите на Сърбия, на което са обсъдени оперативните 
мерки на съюзното правителство за възстановяване на мак
роикономическото равновесие и стабилността на домашната 
валута. Същевременно бе изтъкнато, че е необходимо да се 
намали размерът на партиципацията, която гражданите за
плащат, когато отиват при лекар. Освен това бе изтъкнато, 
че консуматорите на електроенергия трябва да плащат смет
ките си след изтичането на месеца, а не предварително.

Разисквайки за заработките на работниците в димитров
градските стопански фирми, участниците в дискусията стиг
наха до заключението, че обстановката в тукашните пред
приятия е изключително тежка. Двете иай-големи димитров
градски стопански фирми - ГИД и "Свобода” - работят при 
затруднини икономически условия, а ситуацията е незавидна 
и в ’’Сточар*\ Търгокоон , "Кожаря” и още няколко пред
приятия. Личните доходи на заетите в тези предприятия, бе 
нтгькнато на заседанието, не могат да покрият основните 
жизнени разноски, особено ако се има предвид, че цената на 
потребителската кошница за май месец възлиза на около 
1900 динара.

На заседнието бе изтъкнато, че единични колективни 
договори са сключени и се прилагат в "Г^адня”, "Комуна- 
лац”, "Кожара”, ”Украс-Цилс’\ "Металац ’ и Здравния дом. 
Останалите предприятия и учреждения не са подписали ко
лективни договори, обаче прилагат непосредствено Общия 
колективен договор. За съжаление, двете най-големи дими
тровградски предприятия не само, че нямат единични колек
тивни договори, но не прилагат и Об 
В Димитровградската гимназия и предучилищното заведение 
”8 септември 'финансистите не спазват договорената цена на 
труда. Мнозина ог присъстващите на заседанието предста
вители на синдикалните организации на предприятията, кои
то не са сключили единични колективни договори, изтък
наха, че в тези фирми се предприемат стъпки за приемането

следващото си заседание още 6 члена.
* Членовете на Общинския отбор на СПС об

съдиха и информацията па общинската служба за 
положението и стопанските предприятия и общината. 
Информацията изнесе Васил Йованчов, председател 
на Изпълнителния отбор па Общинската скупщина, 
който между другото изтъкна, че стопанските пред
приятия все още не успяват да се справят с после
дици те от санкциите н не могат да кърпят в крак с 
продиктуваните от пазарната икономика промени. 
Освен топа, доскоро стопанството бе натоварено и с 
големи обществени даждия, които още повече за
трудняваха положението му. В информацията се каз
ва, че една от причините за тежкото положение па 
стопанските предприятия са и миогобройиите субек
тивни слабости.

Имайки предвид това, членовете на Общинския 
отбор на СПС в Босилеград се застъпиха информа
цията да бъде обсъдена па заседание на Изпълнител
ния отбор на ОС и на сесия па Общинската скупщина, 
конто а рамките па споите компетенции да вземат 
мерил за преодоляване на сегашното положение. Съ
щевременно Общинският отбор задължи всички 
свои членове максимално да се ангажират във фир
мите, в които работят, за да се намери изход от теж-

м. я.

шата.

РЪКОВОДСТВОТО НА ПИРОТСКА ОБЩИНА 
ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

областа па културата, 'където 
преднина и от пас трябва да се учим и търсим помощ”. 
Според гостите, срещата показа, че двете съседни об
щини могат п трябва да сътрудничат там, където считат, 
че могат да намерят общ език не само поради това, че 
принадлежат па един окръг, но и поради това , че те 
просто са насочени една към друга, независимо от по
литическата сила, която държи локалната власт в едната 
или другата община.

Непосредствен повод за срещата бе подписването на 
договор между Общинската скупщина в Димитровград и 
Явното предприятие по градоустройство от Пирот. Ста
ва дума за реализация на разпоредбите от закона, с които 
се налага определени градоустройствени решения и ре
шения за частни строежи да се издават от специализи
рани фирми, а не от съответните общински служби. До
говора подписаха Никола Стоянов и Милена Спасич, 
директор на споменатото предприятие от Пирот.

Не може да се каже, че досега не е имало 
сътрудничество между Димитровградска и Пи
ратска община, обаче официално посещение на 
официални представители на общинските власти 
едва ли е имало, констатираха двамата предсе
датели Никола Стоянов и Томислав Панайото
вци на срещата си в Димитровград на 8 юни т.г.

Председателят на Общинската скупщина в 
Димитровград запозна своя колега от Пирот с 
основните характерности на общината, както и с 
постиженията и проблемите във всички област и. 
Макар че двете съседни общини се "познават” 
добре, гостите бяха изненадани от много неща. 
Още повече, когато след разговорите посетиха 
Гимназията, пречиствателната система, Манас- 
тирчето и неизбежната РТВ Цариброд. На сре
щата с местните журналисти Панайотовци от
делно изтъкна постиженията на Димитровград в

имате значителна

щия колективен договор.

на тези документи.
Със заключенията на председателството на ОССС ще 

бъдат запознати Изпълнителният отбор на ОС в Димитров
град, Министерството на здравеопазването на Сърбия, Елек
троразпределителното предприятие на Сърбия и Републи
канският съвет на Съюза на синдикатите.

Б.Д.А.Т.

СТОПАНСКОТО СЪЖИВЯВАНЕ

ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
Органите на Република Сърбия напоследък все по-че

сто вдигат тревога поради неблагоприятните демографски 
процеси в някои краища на републиката. Към тези краища 
спада и Димитровградска община. През последните 25 го
дини населението в Пиротски окръг е намалено с 16%, а 
най-голямото намаление в това отношение се отчита в Ба- 
бушнишка община. В споменатия период броят на жите
лите в Димитровградско е намален с 21%.

Като се направи сравнение между данните за промените 
в структурата на селското население и сведенията за селск
остопанските процеси, стига се до извода, че паралелно с 
намаляването на населението в селата е спадало и селскос
топанското производство. След 1961 година народният до
ход от селското стопанство е спаднал под една пета от 
общия народен доход в Димитровградска община. В този 
период са настъпили драстични промени в числеността и 
структурата на селското население, така че след 2000 годи
на броят на жителите в селата ще спадне под 5% от общия 
брой жители в общината.

Най-загрижаващ обаче е фактът, че се намалява общи
ят брой на жителите в общината. Благодарение на уск
ореното икономическо развитие на Димитровградска об
щина, което беше осъществено след 1961 година, частично 
беше прекратено намаляването на броя на жителите й. 
Интензивното приемане на нови работници продължи до 
1985 година, но след това стопанският растеж спадна под 
1%. Високият стопански растеж в посочения период "дове
де” от селата голям брой работници и създаде възможност 
за разцвет на жилищното и други видове строителство. 
По-късно обаче настъпи период, в който започна да стаг- 
нира жизненият стандарт на гражданите, а в стопанството 
не бяха предприети навременни мерки за претсруктурира- 
нето и модернизирането му, така че започна да стагнира и 
стриотелството в общината. Тази стагнация до голяма сте
пен е последица и от военните години и югоембаргото.

Доколкото се намерят начини за стопанско съживяв
ане, ще се създадат и възможности за целенасочено вли
яние върху демографските процеси. Обаче "замразената” 
стопанска структура, неблагоприятните икономически ус
ловия и интересите на отделни лица и групи затрудняват 
преодоляването на сегашната криза.

Димитровградска община досега не се е занимавала 
сериозно с демографска политика. Най-напред е необхо
димо да се разясни кои фактори предизвикват намаляване

на населението. Върху някои от тях обективно не може да 
се влияе, обаче има и такива, които могат да бъдат пре
махнати или пък да бъде смекчено тяхното негативно въз
действие. Повръхностните наблюдения показват, че в един 
от протеклите периоди е започнал да спада наталитетът, а 
освен това голям брой жители се изселиха от общината и 
това е повлияло да се влоши структурата на населението. 
Понастоящем смрътността на 1000 жители в общината над
вишава средната смрътност в републиката дори с 34%. От 
друга страна, повишеното качество на здравната защита 
повлия да се намали броят на мъртвородените бебета. На
блюденията показват, че една от причините за драстичното 
намаляване на населението е именно високата смрътност. 
но Димитровградският край се характеризира и с рязка 
миграция. В периода от 1941 до 1981 година в общината са 
се заселили само 1441 лица. Повечето от тях са се заселили 
след 1961 година, когато започна ускореното развитие на 
общината.

Миграцията на населението от селата към града почти 
унищожи селскостопанското производство. Когато дойде 
време да се съживи стопанството, може да възникне един 
сериозен проблем: продължаващата миграция ще предиз
вика неблагоприятна структура на трудоспособните жите
ли. Според някои преценки, за 15 години работната ръка 
общината ще бъде намалена с около 3%, което и не е 
най-страшното. По-страшно е това, че сред трудоспособ
ните жители най-чнелени ще са тези, които имат основно 
или средно образование, докато кадрите с виеше образова
ние ще напуснат общината поради острия недоимък на 
работни места за тях.

Макар че местното самоуправление е насочено пре
димно към решаването на комуналните проблеми, налага 
се да бъде изнамерен начин за насочване на някои стопан
ски цели към решаването на демографските проблеми. Не
пременно трябва да бъдат прекратени кавгите в някои пред
приятия, за да се създадат условия за тяхното съживяване 
и развитие. Отделно място в развитието на общината 
трябва да се даде на терциалния сектор на стопанството, 
като се използват големите потенциали на граничния пре
ход. Помнастоящем стопанските дейности на прехода се 
развиват в полза на отделни лица и групи, а не в полза на 
по-нататъшното развитие. Това предизвиква икономиче
ско разслояване на населението, а новите "бизнесмени”, от 
които мнозина не са ни достатъчно образовани, енормно

забогатяват. понеже разполагат с други "знания”.
Съществуващото взаимоотношение население - селск

остопанско производство е такова, че този вид производ
ство загуби значението си за стопанството в общината. 
Обаче трябва да се подчертае, че изграждането на крупни 
обществени селскостопански обекти е било правилно ре
шение. защото овцефермите в Бачево и Борово, фермата 
за угояване на юнцн в Изатовцн и мелиорацията на Смн- 
ловско поле имат дългосрочно значение за общината.

Спадът на селскостопанското производство от 70 про
цента от обществения продукт на общината през 1960 до 
2.2% през 1994 година е последица от ускореното индустри
ално развитие, а също така и от голямата миграция на 
селското население, което беше носител на аграрното про
изводство. От друга страна, някогашният голям обем на 
аграра подсказва, че някои негови потенциали могат да се 
активизират във вид. който съответства на днешните ус
ловия.

Неблагоприятните демографски процеси трябва да се 
вземат като свършен факт, като фактор, който ще влияе 
върху положението в общината в продължение на още 
няколко години. Опитите за смекчаване на негативното им 
въздействие не са безперспективни, поне когато става дума 
за Понпшавнето. Налага се да се примирим с факта, че след 
непълни две десетилетия голям брой села ще бъдат обез
людени (някои села в общината и сега са бели петна на 
картата), но все пак трябва да се изнамерят нови органи
зационни форми, с помощта на които икономическите по
тенциали на селата ще бъдат използвани за добруването на 
хората, останали да живеят в този край.

Подходът към демографските проблеми не трябва да 
бъде едностранчив. Надбавките за родилките и други по
добни мерки не са достатъчни за решаването на тези про
блеми. Налага се да бъдат проучени задълбочено причи
ните за неблагоприятните промени в числеността и струк
турата на населението. Едни от тях са (до)сегашните ус
ловия за живот на село, грешките в развойната политика на 
общината, а също така и някои глобални процеси в обще
ството.

в

Доколкото се изнамери най-подходящият начин за 
включването на местното самоуправление в изграждането 
на развойната концепция, ще се създаде възможност за 
положително въздействие върху демографските процеси.

- Следва - Петър ТАСЕВ

о 12 ЮНИ 1998 г.



НАПОСЛЕДЪК ЗАЧЕСТИХА СТАЧКИТЕ В КОБОС
В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР "ЧОРАПАРА" В БОСИЛЕГРАД

РАБОТНИЦИТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ 
ЗАПЛАТИТЕ СИ, А РЪКОВОДСТВОТО 

ОТ РАБОТАТА ИМ

РАБОТА ИМАТ, 

ПАРИ НЯМАТ
В профитния център ”Чорапара” в Босилеград, работещ в 

състава на холдинг кампания ЮМКО от Враня, производственият 
процес не е прекъсван от началото на годината. 140-те работника 
работят на две смени и по думите на Цветанка Велинова, ръко
водител на производствения процес, имат работа за по-дълъг пе
риод. Обаче средната месечна заплата е 400 - 500 динара и затова 
работниците все по-често негодуват, губят търпение и воля за 
работа.

По думите на Велинова една от причините за малките заплати 
е това, че в ЮМКО заплатите вече няколко месеца се изчисляват 
не въз основа на общата реализация, а въз основа на продадената 
продукция. Тъй като профитният център ”Чорапара” има известно 
количество залежали стоки, заплатите на работещите не съответ
стват на вложения им труд.

бааое1рад№ата^конфекц1^^1р1,^ова стачкуваищтеработниц|11да се3 ЮМК°’ В "Г° ™
преди, че ще бъдат уволнени от работа онези, Гоитотоваи“ направят ^ Ра°ОТа’ КаТ° ™ ПреДУ'

През последните няколко 
месеца работещите в боенле- 
градската конфекционна фаб
рика КОБОС не са доволни от 
заплатите си, а ръководителите 
им, както и ръководството на 
Холдинг компанията ЮМКО от 
Враня - от работата им. Работ
ниците (около 400 души) 
къснаха производството мина
лия петък, както и в първите два 
дни на тази седмица. Това беше 
повод в Босилеград да пристигне 
генералният директор на ХК 
ЮМКО Светислав Михайло 
Придружаван от Зоран Стошич, 
заместник-генерален директор *
за конфекция, Васил Такев, до-
скорашен директор на КОБОС, ----- ' ^ л
Първан Стоиов, сегашен дирек
тор на предприятието, и Васил 
Йованчов, председател на ИО на 
ОС в Босилеград, той присъства на общото събра
ние на работещите.

Според данните на представителите на КО-
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Между предприятията от 50 страни, на които неотдавна в 
Брюксел беше връчено високо отличие за успешна търговия със 
страните от Европейския съюз, е и Холдинг кампания ЮМКО 
от Враня. Това е първото югославско предприятие, което 
Европейският център за иследване и маркетинг ”Еуромаркет” 
отличи с едноименното признание. Същевременно и на през
идента на Компанята Стаииша Япич бе присъдено отличие за; 
маркетинг и развитие на фирмата.

По думите на представителя на Центъра Вай Рой, отличието 
насърчава успешните фирми да реализират нови развойни про
грами в своите страни, както и да разширяват сътрудничеството 
си със страните от Европейския съюз.

В кризисния период от 1993 до 1997 година ЮМКО инвен- 
стнра в различни проекти над 70 милиона ДМ.
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Най-сетне излезе на бяло видело истината за действителното 
положение в КОБОС

'Ш

мо те да бъдат виновни ако цяла серия ризи или 
панталони не са ушити качествено, досегашният 
им директор се заклевал във фабриката, но когато 
видял, че колата й тръгват по надолнището, из- 

БОС и ЮМКО, босилеградските конфекционери бягал в друга фирма, ЮМКО 
година са били сред по-успешните ко- фабр

лективи в системата от 14 фабрики на вранската "Във всичките 14 фабрики на ЮМКО цената 
компания. Изпълнявали са нормите си, работели на труда е една и съща. Вие обаче ще трябва да 
са срочно и качествено. За ноември миналата го- заработите заплатите си, понеже нито има кой, 
дина например, когато, както беше посочено, нито пък откъде да ви осигурява допълнителни 
ефикасността на труда им е била над 90 на сто, те пари. Ето, и сега загубихте три дни. Ако така 
са получили средно по 865 динара. Тогава са продължите, няма пари!”, заяви Стошич. Васил 
произвели 25 584 изделия, а една риза са ушивали Такев подчерта, че е положил максимални усилия 
за 25 минути. От тогава обаче производството е КОБОС да стане успешно предприятие и че бъде- 
започнало да спада. През февруари т.г. за ушиване щето на предприятието и на работниците му е в 
на риза са им били нужни 59 минути, а през март, работата. Първан Стойов призова работниците да 
когато ефикасността им спаднала на 35 на сто, се върнат на работа и подчерта, че доколкото 
дори 73 минути. Този месец, когато, по думите на ефикасността на труда се покачи на над 80 на сто 
Михайлович, са работили твърде некачествено и и доколкото за ушита риза получават но 10 ди- 
са навредили на ЮМКО, са получили по 200 ди- нара, средната заплата ще достигне 800-900 ди
нара. Средната заплата през април е възлезла на нара.
438 динара, а през май, когато са произвели само 
8 хиляди текстилни изделия, е спаднала до равни- миналата година за ушиване на риза са иолуча- 
щето на гарантираната заплата. Парично им по- вали 12 динара, а сега по-малко, защото обста-
ШШШШШШШШШШШШОШЯЯШ---------- - ------ новката сега е по-трудна и ЮМКО е принуден да
11 ПОСЛЕДНА ВЕСТ изнася стоките си чрез посредници, на които също
Ж Стачката в КОБОС е прекратена. Във така трябва да плати. ”Нио сме сериозни хора, 
Ш вторник работниците от втора смяна започ- търсим да работите, както това изискваме от ос- 

I наха да работят. таналитс фабрики, и ще ни дадем такива заплати,
ШШавМтШМшМшшШШШШШШ&ШИ ИИ:I каквито заработите. По този въпрос няма да има 
мощувал ЮМКО, така че за първата част от май- пазарлъци! Ако искате да стачкувате, стачкувай- 
ската заплата са взели средно по 216 динара... те, правете каквото си искате, ако искате отделете

На бурното събрание, което на моменти се се от нас. Но ако останете в нашия състав, онези 
превръщаше в обща врява, работещите изразиха работници, които не искат да работят, от утре ще 
недоволството си по редица въпроси. Според тях бъдат суспендирани!”, предупреди па края гене- 
ЮМКО им плаща малко за работата, дава им не- ралнияг директор ма ЮМКО Светислав Михай- 
качествени материали за работа, не им осигруява лович, очевидно недоволен от разговорите.

са включени и

нищо не влага във
миналата и ката... - Има, казва Велинова, закъснения и в реализацията на някои 

сделки, което също така неблагоприятно се отразява върху личния 
ни доход. Доработката все още е едно от ”слабите места” в произ
водствената ни дейност, а това повечето се дължи на недостига на 
отделни машини, които трябва да ни осигури ЮМКО. Поради това 
някои от нашите изделия се доработват в профитния център 
КОБОС или в други профитни центрове^ на ЮМКО. Мисля, че 
заради това отговорните в ЮМКО трябва да ни дават да шием 
продукция с малка доработка - добави Велинова.

Произведената през първите пет месеца от годината продукция 
е била предназначена за домашния пазар. Най-напред е завършена 
колекция от 3150 различни видове детски пижами, а след това 24 000 
къси мъжки гащи, над 1800 къси мъжки панталони и 2550 различни 
видове детски жилетки. Сега се произвежда колекция от 3000 къси 
дамски панталони и 500 специални работни костюми.

В профитния център ”Чорапара^’45 млади работника овладяват 
пронзведствения процес. След два месеца, ако успешно издържат 
обучението, те ще бъдат приети на постоянна работа.

Генералният директор Михайлович каза, че

М. я.

ВЪВ ФОКУСА

Качеството
В условията на засилващата се конкуренция качеството 

стана ключовата у у ма за Проазвоу и телите, а слеу транс
формацията ни сШоПанството то трябва уа изиграе «т*з- 
ловаШа роля на чумусаНрантИе Пазари.

Межуунароуната организация По стануаруизация стана 
виза за световните Пазари, широко открили врати за каче
ствени стоки. Там ще има места и за югославски Произво- 
у и тели, у о колко то и само уоколкоиш си ”извоюват” серти
фиката на 150 9000.

Основните три стануарта от серията 150 9000 са: 9001, 
обхващащ система за уПривление на качеството По целия Про- 
извоуствен цикъл - Проектиране, ПроизвоуаТию и контрол; 
стануарт 9002 обхваща само ПроизаоусииюСПо и крайния кон
трол, без Проектната фаза; най-малък По обхват е стануарт 
9003, При който се контролира само качеството на Произ- 
веуението.

За уа се аТийне уо системата за уПривление на качест
вото, са необхоуими Пари и време - от уве уо три Ъоуини. 
Получаването на сертификата минава През няколко основни 
фази - обучение на висшия и среуен ръковоуеи Персонал, уиаг- 
ностнка на уейстаащаШа система и, разбира се, внеуряване на 
Проекти. __

Преуи уа реши уа кануиуатства за сертификат, всяка 
фирма трябва уа си наПрааи сметката уали може у а Поууържа 
системата.

"Много лесно Получихме сертификата, но се!а оуишорите 
Правят Периоуичии Проверки на шест месеца и еувам се сПра- 
вяме с финансовите зауължеиия”, оПлака се на еуна бизнес- 
среща уПрааител на голяма фирма, Получила сертификата.

Проблемът, разбира се, в момента не е в качеството на 
Проуукиилта на фирмата, Понеже тя си заслужава 150, но 
чисто Политически, тъй като нашата страна не членува в 
межуунароуните търговски организации.

Науяваме се, че Политическите Препятствия наскоро ще 
бъуаШ Премахнати и в условията на зуравата конкуренция 
нашите фирми ще си осигурят уобри Позиции на световния 
Пазар.

резервни части, в производството 
неопитни работници от ”Чорапара”, не могат са-

В. Божилов

СУРДУЛИЦАВ "КОЖАРА“ И ГИД

ВЕЦ
ПРЕДСРОЧНО 
ИЗПЪЛНЯВАТ 

ПЛАНОВЕТЕ СИ

РАЗГОВОРИ ЗА 
ИЗЛИШНАТА 

РАБОТНА РЪКА
Представителите на Трудовата борса от Пи

рот Никола Джорджевич и Миодраг Цвсткович и 
представителката на клона на борсата в Дими
тровград Милица Алексова неотдавна проведоха 
разговори с ръководителите на ”Кожара” и ГИД 
във връзка с решаването на проблема с излишната 
работна ръка в тези фирми.

В разговорите, които имаха информационнен 
характер, ръководителите на фирмите и работ
ниците бяха запознати с условията, които Трудо- 

борса осигурява на работещите, представ
ляващи технологически излишък, ако се съгласят 
да ги поеме борсата, всс докато не излязат в пенсия 
или намерят друга работа. Такава възможност се 
предоставя само на работниците с 30 и повече 
години трудов стаж.

В момента в ГИД и "Кожаря” се изготвят спи
съци на заинтересованите работници, които из
пълняват споменатото условие. Възможно е по
добни разговори да бъдат проведени и в други 
димитровградски фирми.

От началото на годината до края на май Влас- 
инскитс водоцентали са произвели 192,3 милиона 
киловатчаса електроенергия. По тоя начин за
плануваното тазгодишно производство па 307 ми
лиона киловатчаса те са реализирали с 62,5 па сто 

за стабилността наи са дали значителен принос 
електроенергийната система в републиката. В 
Сурдулица изтъкват, че са имали възможност да 
произведат и повече ток, но не е имало нужда, 
понеже зимата не беше много студена. Отговор
ните във ВЕЦ поясняпат, че десетте агрегата в 
четирите водоцеитрали произвеждат толкова 

колкого им търсят слсктроразпределите-

вата

ток,
лите.

Хидроложката обстановка и сега е благопри- 
Във Власинского езеро има запаси от вода 

за производство на 138 милиона колопатчпсгпчж.
Актуални стават и сШануартите от серията 150 14 000 

- системи за уПривление на околната среуа.
4*

ятна.
Ванче Бойко!

В. Д. о12 ЮНИ 1998 г,



В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ СЛЕД ПОКАЧВАНЕТО НА ПАРТИЦИПАЦИЯТА СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ 
ЗА ЛЕКУВАНЕ

РАБОТА ПРЕЗ ЮНИТРОЙНО ПО-МАЛКО П АЦИЕНТИ (Продължение от миналия брой)

3. Центрофугиране на меда
Необходимо е на пчелните семейства и медосбора да осигурим 

спокойствие, понеже излишните прегледи нарушават дейността на 
пчелите по няколко часа, което негативно се отразява на медос
бора. За да установим състоянието на меда в питите, преглеждаме 
по 1 -2 крайни и средни пити в магазините, без използване на пушек. 
Когато установим, че 2/3 от пит ите са запечатени, започваме да ги 
изваждаме. Това се прави следобед или привечер, за да не се пречи 
работата на пчелите през деня. Между питите нопушваме пушек и 
изваждаме енда по една пита, след като с внимателно тръскане или 
смитаме се отстраняват напълно пчелите от пит ите. Сега пит ите се 
разпечатвате пчеларската вилица или пчеларския нож. Восъчните 
печатни се изецедват от мед в съд, а след това се преточват във 
восък. Центрофугирането на меда става в центрофуга, в която 
питите се поставят така, че горните лствички на рамките да са в 
обратна посока на въртенето. В началото въртенето е по-бавно, а 
след обърщане на питите въртенето постепенно става по-бързо, за 
да не се унищожат питите, понеже привечер отново се връщат в 
кошерите за пълнене с мед или почистване за складиране.

От началото на месеца, когато встъпи и сила заплащане, и сега няма да плащат, докато пеп- 
решенмето на здравното министерство за пови- сионерите и пенсионерите по инвалидност, чиито 
шаване на паричното участие на пациентите в пенсии и инвалиднипи са по-малки от гарапги- 
лекуването си, досега значително намаля броят на раните заработи», вместо девет, занапред ще пла- 
нацнентите в Здравния до(м в Босилеград - заяви щат пет динара, 
пред нашия вестник д-р Димитър Стойнев, интер
нист н началник па стационара а това здравно че голям борй хора в общината едвам свързват 
ведомство. По-прецизно казано, броят на хората, краищата и няма да могат винаги да потърсят 
които търсят лекарска помощ тройно намаля, а в лекарска помощ. Добавят, че не се касае само за

девет динара, а за много повече пари. Посочват и 
Според решението на Министерството, което пример: пациентът заплаща девет динара при лс- 

настоява да намали загубите на здравни ге аедом- кар но обща практика или зъболекар, често пъти 
ства, за лекарство, което е на положителната лис- се наложи да замине при специалист, за което са 
та, вместо един, пациентите сега плащат девет му нужни още девет, а още толкова, ако е нужен 
динара, колкото струпа отиването при лекар, гле- анализ или гледане на рентген, за всяка рецепта в 
дане на видсозон, рентген, за лаборатория (док- ап теката още но девет динара, доколкото лекар- 
олкото се търсят над пет параметри, се плаща 13 ството не е по-евтино... Когато всичко това се 
динара). Един болничен ден сега струва девет дп- събере, пациентът едва ли може да мине със 100 
нара (доколкото лекунането трае до 14 дни), т.е. динара. Макар че "здравето няма цена”, новите 
четири динара ако продължава до едни месец. За цени не са доста.шш за мнозина, 
скенер трябва да се отделя т26 динара... Един кате
гории пациенти, конто досега бяха освободени от

В босилеградския Здравен дом подчертават,

стационара почти и няма пациенти.

4. Формиране на нуклеуси
През юни най-много се проявява роеният инстинкт, понеже 

голяма част от килийните в плодниковитс пити са напълнени с 
нектар и прашец и майката няма място за снасяне на яйца. Сега са 
най-благоприятни условията и за оплождане на майки използваме 
малки пчелни семейства - нуклеуси. Те се образуват когато от силно 
пчелно семейство извадим 3 плодникови пити с пчели, прясно пило, 
мед и прашец без майка и ги сложим в малко кошерче - нуклеус 
привечер и след 24 часа добавим затворен маточник или млада 
мсоплодена майка. Може да вземем и по една пита от повече пчелни 
семейства. Ако в нуклеуса има малко пчели, той се подсилва като 
пред входа му вз.рху платно смитаме млади пчели от пити с открито 
пило. След оплождането на майката (7 до 10 дни след излюпването), 
когато започне да спася яйца, тази майка се използва за осиротелите 
семейства, за замяна на стари и дефектни майки, а в нуклеуса се 
добавя затворен маточник или неонлодена майка през килийка за 
повторно оплождане и използване в нуждаещите се пчелни 
семейства.

5. Смяна на майките
Високопродуктивността на пчелните семейства е в зависимост 

от старостта, качеството и произхода на майките. Старите майки 
снасят през пролетта и лятото по-малко яйца, една част от които са 
мсоллодени и от тях се излюпват търтеи. На есента рано прекъсват 
със снасяне на яйца и такива семейства зазимват със стари (от 
лятото яйца) пчели. Може и млади майки да не са добри, имат 
дефекти - парализиран или недоразвит крак (крило), нередовно 
снасят яйца или снасят неоплодени яйца. Веднага след узнаването 
нп дефекта, старите майки трябва да бъдат подменени с нови 
оплодени или неоплодени майки или със зрели маточници.

Подготвил: Гошв Мито в от Босилеград

В. Б.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД В ЗДРАВНИЯ ДОМ Е 
ДИМИТРОВГРАД

Нова линейка
НОВО САНИТАРНО 

ВОЗИЛО
Здравният дом и Димитро
вград неотдавна се сдоби с 
още едва линейка - сани
тарно возило ” Фиат дукато”,

Републиканският завод за здравна защита тези дни дари ново 
возило на Здравния дом в Босилеград. Става дума за съвременно 
санитарно возило, италианско производство, нп стойност 120 000 
динара. По думите на директора на Здравния дом д-р Крум Наков 
дарението е направено в рамките на програмата нп Завода за 
осигуряване на превозни средства н други медицински помагала п 
съоръжения за здравните ведомства.

Благодарение на подаръка Здравният дом в Босилеград ча
стично ще смекчи проблема с недоимъка на превозни средства.

Републиканското министерство на здравеопазването ще 
осигури за Здравния дом в Босилеград още три возила, от които, но 
думите на Накев, едно трябва да бъде доставено в скоро време.

което ще се ползва от служ
бата за бърза помощ към 
Здравния дом. Финансовите 
средства за пабавка па 
линейката в размер па 39 
хиляди ДМ са отпуснати от 
Републиканския фонд за 
здравно осигуряване.

Б. Д.М. Я.

ИЗГОТВЕНО Е ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА МИНИМАЛЕН 
ТРУДОВ ПРОЦЕС В "УСЛУГА" ПО ВРЕМЕ НА ЕВЕНТУ
АЛНИТЕ СТАЧКИ

ЖЕЛЮША

АСФАЛТЕН 

ПЪТ ДО 

УЧИЛИЩЕТО

ПЪРВО РАБОТА, 
ПОСЛЕ СТАЧКА смиловци

"Работещите в явното комунално предприятие "Услуга" в Боси
леград могат да стачкуват при условие, че предварително са оси
гурили минимален трудов процес, който да гарантира сигурност на 
гражданите и имуществото’, се казва в проекторешението за мини
малния трудов процес по време на евентуалните стачки в това 
предприятие. Документа е изготвило общинското управление, а 
днес ще го обсъдят отборниците на Общинската скупщина.

Според проекторешението, под минимален трудов процес се 
подразбира непрекъснатото изпълняване нп следните задължения: 
да се осигурява питейна вода, да се поддържат водопроводната и 
канализационната мрежа, улиците и чистотата в града, да се изнася 
боклукът преди всичко от Здравния дом, детската градина и учи
лищата и да се поддържат деионията, пазарът и зелените площи.

Доколкото "Услуга" най-късно пет дни преди стачката не оси
гури минимален трудов процес, ОС с решение ще й наложи да 
спазва правилата. Ако и това остане безрезултатно, ОС временно 
ще отстъпи отделни или всички комунални дейности на физически 
лица, други предприятия или предприемачи. Според проекторе
шението, всичко това ще стане за сметка на "Услуга".

В проекторешението се изтъква, че доколкото не се спазват 
"правилата на играта”, т.е. не се осигури минимален процес, ще 
последват санкции - отговорното лице може ще бъде глобено с 900 
до 9000 динара, а предприятието с 15 000 до 150 000 динара.

ПОЩАТА Е ИЗМЕСТЕНА 

В ДРУГА СГРАДА
На 5 юни т.г. и сало Смиловци ио тържествен начин бяха 

открити новите помещения на местната поща в сградата на 
тамошната амбулатория. В присъствие на жителите на Смиловци 
и околните села, представители на ОС в Димитровград, ПТТ на 
Сърбия и Телеком ' и други гости, на тържеството говориха Алек- 
сандар Петровия, генерален директор на трудовата единица на 
ПТТ в Пирот, и Никола Стоянов, председател на ОС в 
Димитровград,

С изместването нп пощата в Смиловци п по-големи и адаптирани 
помещения са създадени необходимите условия за монтаж на но
вата автоматическа телефонна централа с около 250 телефонни 
поста.

Общинската скупщина 
н Димитровград плати, а 
"Нискоградня” от Пирот 
направи асфалтеп път от 
главното шосе до учили
щето н Желюша.

На организираното по 
този повод тържество уче
ниците от тона училище 
изпълниха програма от пе
снички, стихотворения на 
сръбски п български, га
танки, едноактонкн... Сред 
гостите бяха и председа
телят па Общинската ску
пщина Никола Стоянов и 
директорът на Народната 
библиотека Драган Колев. 
Директорът на Основното 
училище Димитър Гюров 
зарадва желюшките уче
ници е плеер и масичка за 
телевизора, който на учи
лището в Желюша дариха 
представители на ”Ниско- 
градня” начело е дирек
тора Градимир Нсшич на 
22 декември 1997 година. 
Благодарни за подаръка, 
малчуганите поискаха, ако 
е възможно, догодина да 
получат и асфалтно игри
ще, което наистина им не
достига.

Б. д.

ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА МО ДИМИТРОВГРАД
В. Б. ЗАПОЧНА УРЕЖДАНЕТО 

НА УЛ. ” СТАРА ПЛАНИНА”
ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 
СЪБРАНИЕ НА ОО НА СИП

На състоялото сс неотдавна заседание на Съвета на Местната 
общност Димитровград бе взето пешение да се асфалтира и ком
плексно уреди ул. "Стара планина’, както и да се изградят асфалтни 
стълби от Народната библиотека до тази улица. Междувременно 
строителната фирма "Градня" от Димитровград пристъпи към ре
ализацията на решението на Съвета на МО, което се основава на 

комунална програма на МО и Общинската скупщина 
за тази година. "Градня" би трябвало да приключи работите до края 

юни т.г. Финансовите средства за асфалтирането и уреждането 
улицата, както и за строежа на стълбите в размер на 110 145 

динара е осигурила МО чрез местното самооблагане.
Във връзка със срутените преди няколко седмици тоалетни на 

димитровградския пазар е заключено изграждането на новите тоа
летни да започне час по-скоро.

Изтъкнато бе и това, че досега МО Димитровград е отделила 
над 380 хиляди динара за ремонта на болницата.

Днес в Димитровград ще се състои отчетно-изборно събрание 
на Общинската организация на Съюза на инвалидните пенсионери 
(СИП). Очаква се на заседанието да присъства и председателят на 
Републиканския отбор на СИП Божидар Цекич, както и Тома 
Банкович, член на Изпълнителния отбор на Републиканския отбор 
на СИП.

На заседанието ще бъде разгледан отчетът за работата и фи
нансовият отчет на Съюза за миналата година, както и програмата 
за дейностите му през тази тодина. Ще се обсъди и работата на 
потребителската кооперация "Пенсионер", която работи в рам
ките на организацията. Същевременно ще бъдат избрани 
вете на Изпълнителния отбор и председател на ОО на СИП.

съвместната

на
на

члено-

Б. Д. В. Д.А. Т.
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МАЛКА АНКЕТА:
НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? ОТГОВОР НА СТАТИЯТА "СЪЩО ОТ СВОЙ ЪГЪЛ"

МЕЧТА, НАРЕЧЕНА ФАКУЛТЕТ КРИВОРАЗБРАНИ
ФАКТИ

За учениците ош IV клас 
средните училища редовното 
обучение Приключи и Понас
тоящем те Полагат мату
ритетния си пзПшш. След 
това тези млади хора ще се 
намерят на жизнения си 
кръстопът. Много са Пътища
та, които водят към бъдеще
то. По кои Път ще тръгнат? 
Пред тази дилема са и 52-та 
абитуриенти от Босилеград- 
ската гимназия. Ето 
желанията и Плановете 
някои от тях.

’3а мене дилема няма - искам да 
стана добър икономист. Затова 
следващата ми "спирка” ще 
бъде Икономическият факултет 
в Ниш. Тъй като 
надявам се, че няма да имам се
риозни проблеми при полагане
то на приемния изпит. Все 
резервирал съм си време и за по
дготовки - което е сигурно, си
гурно е”.

МАРИЕТА НИКОЛОВА 
от Райчиловцн:

на и спортуването, а съм и добър 
хороигрец”.

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА 
от Босилеград:«у

съм отличник,

У важимият художник Младен Йотов, жиеещ в град Кладово, 
все по-често се обажда във вестника със статии за положението на 
нашето малцинство. Без оглед, че не винаги и несъвсем сме 
съгласни с всички негови становища, често идеализирани (вероятно 
наследство от еднопартийния "безконфликтен” период), считаме, 
че всеки има правото да каже какво мисли по даден въпрос, а 
читателят сам ще премери истината на изнесените доводи.

Чувствам се обаче задължен да дам някои отговори на г-н Йотов 
във връзка с някои зададени и открити от него въпроси в статията 
”Също от свой ъгъл”, публикувана в миналия брой на вестника, 
понеже се обръща лично към мен, по повод моята статия ”3а 
различните аршини и още нещо”, публикувана на 29 май т.г.

Преди всичко г-н Йотов смесва нещата. В своята статия пре
делно ясно съм обяснил по кой повод пиша и че отговорните в Радио 
ТВ "Цариброд” прилагат различни аршини, а по отношение на 
гостуването на две почти еднакво бележити и знаменателни 
личности, писателите Хайтов и Дончев.

В своята статия (дори половината от нея) г-н Йотов взима на 
прицел гостуването на ансамбъла "Зорница” и организаторите на 
това гостуване. Лично нямам нищо против неговите доводи. Въпрос 
е само, че е стеснил зрителния си ъгъл и ако вече се позовава на 
вестника, на същата тая страница е могъл да прочете и хроноло
гията па "събитието” по дати, дадена от журналиста А. Ташков. Но 
да оставим "Зорница”, нека влезлите в конфликта сами премерят 
силата на своите доводи.

Г-н Йотов съвсем неоснователно твърди, че съм отминал "скан
дала” с Хайтов. В "Братство” бр. 1676 от 13 февруари т.г. публику
вах статията "Провалена литературна среща”, в която категорично 
съм се обявил срещу всяка политизация на литературните събития. 
Посочил съм и виновниците. Но, за да избухне един скандал, нали 
са необходими две враждуващи страни? Не струва ли Ви се, г-н 
Йотов, че както едните искат да докажат, че са "велики българи”, 
така и другите настояват да се представят като "велики патриоти”? 
Сигурно си спомняте стихотворението "Патриот” от Христо Ботев!

Ваше право е даочитате,че КИЦ "Цариброд” е излишен, но той 
е създаден от Сдружение на гражданите според важещите наши 
законоиредписания. Вероятно е създаден, защото основателите му 
смятат, че съществуващият център не е изпълнил до край ос
новната си роля па културното ведомство на малцинството. Не е 
мое да говоря за мястото му н какво трябва да работят отговорните 
там. Но за Ваше освсдомение, мога да посоча и някои данни. Досега 
тоя център организира три художествени изложби: на Слободан 
Сотиров, Иовица Младенов (вероятно Ваши близки приятели) и на 
българския художник Борис Денев, две литературни срещне Антон 
Дончев и младата поетеса Емилия Лилич - Лубина от Пирот, кон
церт-спектакъл но повод 24 май - Деня на българската култура и 
славянската писменост и нр.

Следователно, провалянето не е резултат от съществуването на 
два центъра. Провалянето идва от хората, обичащи да етикетират 
и да "промъкват нишки на политика и политизация”, както казвате, 
не само в културата, но и в други области на човешката изява.

Накрая г-н Йотов, изпитвам не притеснение, а дълбоко се сра
мувам, че нашето градче с твърде богата и славна културна тра
диция (130 години просветно дело, 110 години театър, 100 години 
читалищно дело), имащ над 50 художника и приблизително толкова 
писателски пера, десетки доктори на науките и огромен интелекту
ален потенциал, заради политикантство затъва в провинциална 
еснафщина и се превръща в обект на ношли манипулации.

Всеки, който милее за своя роден край не може да бъде 
равнодушен, нали?

пак

па

ВЕСНА СТОЯНЧОВА 
от Босилеград:

"Медицина и само медицина. 
И неслучайно избрах тази про
фесия - заобичах я още като 
дете, тя е и семейна традиция. 
Въпреки че съм пълна отлични
чка и носител на Букова грамо
та, сериозно се готвя за прием
ния изпит и се надявам, че ще 
успея. Засега намеренията са ми 
да се запиша в Нишкия медицин
ски факултет”.

САША ВЛАДИМИРОВ 
от село Паралово:

"Моето желание е да бъда 
физкултурннчка. Затова намер
ението ми е да се запиша в Софи
йския спортен институт. Ако не 
успея да постигна това. тогава 
ще пробам силите си във факу
лтета по журналистика, също в 
София".

"Гордея се, че станах абиту
риентка. Защото не без причина 
се казва, че това е зрелостен из
пит. Досега имам отличен успех, 
а желанието ми е да бъда ле
карка. Най-напред ще се опитам 
да се запиша в Софийския меди
цински факултет. Ако не успея 
да следвам в България, тогава 
ще почукам на вратите на някой 
от медицинските факултети у 
нас".

МИРОСЛАВ ЙОЙИЧ 
от Босилеград:

МИРОСЛАВ ЗАХАРИЕВ 
от село Райчиловцн:

"Безспорно е, че от учител
ската професия по-благородна и 
ио-хуманна няма. Затова намер
енията са ми и аз да стана един от 
радетелите на учебно-възпита
телното дело. Усърдно се готвя 
за приемния изпит и се надявам, 
че ще успея. Засега алтернати
вно определение нямам”.

"И аз вероятно ще бъда 
физкултурник, може би препо
давател по физическа култура в 
някое основно или средно учили
ще, а защо не п треньор. Затова 
всички мои пътища са насочени 
към физкултурните зали на Ни- 
шкия факултетно физическа ку
лтура. От малък обичам спорта

м. я.
Стефан Николов

Новини ОТ 

8 септември
НАКРАТКО • НАСКОРО ПРЕМИЕРА НА "БИБЕРЧЕ"

* Под ръководството пв млидия димитровградски актьор и пос
тановчик Борис Лазаров и учителката Кръстния 1’ужни драматичната 
секция към основното училище "Мота Наяде от Димитровград под-

театралното прсдствлсние "Бибсрче , чисто премиерно мз[п,л- 
наИ-аероятно ще се състои ни 1Н юни т.г. 1) представлението 

участват 20 деца от втори, трети иседмн клас. Главната роля е поверена 
на Боян Милев.

* Премиерата на представлението Снежанка и седемте джу
джета”, която членовете на секцията подготвят почти два месеца, е 
насрочена за 26 юии т.г.

• КОНЦЕРТ ОТ КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА 
Възпитаниците ни преподавателката но музика Дарина Байкова

от София под чисто ръководство от септември миналата година а 
Културния център а Димитровград работи школа за цигулка, па 9 юни 
за пръв път се представиха пред сз,гражданите си. I! голямата зала па
Це„ п,ра концерт от класическа музика изнесоха младите цигулари от
Димитровград Бобан Сотиров, Апдриянп Блясва, Екатерина Зла
танови Мартина Захароаа и Мела Дснчич, както и техни врп,стипци от 
София’ също възпитаници па Байкова, които свириха па цигулка и 
пиано Младите музиканти успешно се справиха с композициите на 
Моцарт, Бах, Вивалди, Парашкев, Хайдън и други композитори.
• ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЛУКАВИЦА

След много години, па 5 юни т.г. в Културния дом в село Лукашщп 
отново бе изпълнено театрално представление.

Д запълнената зала на дома артисти от младежката сцена към 
"Христо Ботев" от Димитровград изпълниха представ

лението ”Кико писар Тричко не се ожени за нринцезу Тзиту с йнтку 
заЬитену”, а което главната женска роля напълняла Светлана Ди
митрова от Лукявиця. в. д.

??
• Кабинетът по информатика и босилеградска I а 
Гимназия преди няколко дни се сдоби с още един 
компютър - дарение на Окрз.жнии отбор на ЮЛ 
от Враня. Съвременния апарат на директора па 
училището Гоне Григоров връчи председателя I 
на ОО на ЮЛ а Босилеград д-р Любен Алексан
дров. "Заедно с осемте, които вече имаме, тоя 
компютър ще даде значителен принос а обуче
нието по информатика и в осъвременяването па 
образователния процес”, каза Григоров, който 
заблагодари за дарението и вниманието и оп
овести, чс ”с компютърната техника се с ъздават 
условия училището наскоро да започне да издава 
и свой вестник”.

• През средата на миналата 
седмина 110 дена ош Предучили
щното заведение "8 сеПшемори” 
ош Димитровград заедно със 
споите аъзПишашелки Посетиха 
Погшюаскин манастир.

• Депата ош забавачницата 
на детската градина ще за
върташ Престои си в това за-

готвя
пение

ведение на IV юни т.г. По този 
случаи ще бъде организирана кул- 
шурио-забатт Програма а 
маскарад о саоршшш център 
"Парк” или а двора на Основното 
училище.

• Технически екип на РТС преди няколко дни 
и застана на становището,извърши измервания 

че съществуват технически условия да се построи 
траислатор на хълма Тънки рид над с. Бистър и 
по този начин да се създаде възможност на домак
инствата в селата от южната част на Босилеград- 
—з община да приемат програмите на Държав
ната радио-телевизия. От специалистите узнахме, 
че РТС ще поеме изготвянето на техническата 
документация и заедно с Общинската скупщина в 
Босилеград, която с съинвеститор, ще предпри
еме мерки за осигуряване на необходимите фи
нансови средства и съоръжения.

• Поради годишните Почивки 
През юли и август ш.г. где работи 
ссшо новата обект па детската 
градини "8 ссйшемвра" в квартал 
Сателит.

ска

тсатз.ра '
в. д.

В. Б.
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В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В НИШ ”КИРЯНЯ” НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

СЦЕНА
ПРЕДСТАВИХА СЕ КУКЛЕНИЦИ ОТ СОФИЯ

От 8 до 10 юни п град Ниш гостуваха членове 
на Централния куклен театър от София, конто 
се представиха с плоската "Карнавал на живот
ните” от Сен Санс. Топа е възвратно посещение, 
понеже нишките кукловодн гостуваха в столи
цата на България в началото на миналия месец. 
Размяната на гостуваннята е резултат на под
писаното тая пролет споразумение между двете 
институции за взаимно сътрудничество.

-Най-важната причина, че сме в Ниш, за мен 
е топа, че сме най-близки съседи - каза дирек
торът на Централния куклен театър в София 
Александър Ткачов. Връзките ни с нишкня кук
лен театър са много стари, но известно време 
бяха прекъснати. Като нов директор на софий
ския театър исках да ги възстановя и преди ня
колко месеца подписахме споразумение да раз
меняме състави, режисьори, спектакли и да се 
каним на премиери. Нншкнят театър се слави 
като добър куклен театър, с много добри ус
ловия за работа и добра театрална група.

Новият директор на Нишкня куклен театър 
Велимир Чеда Костов, известен на нашите чи

татели като поет и преводач, също настоява за раз
ширяване па сътрудничеството с подобни ведом
ства в България. - Освен с Централния куклен теа
тър от София имаме подписан договор и с театъра 
във Варна, а сътрудничим и с куклепицитс в Плов
див. През септември тая година в Пловдив ще се 
проведе фестивал на малките форми, на който ще 
се представим и ние.

Инак, по случай Деня па театъра - 23 юни в 
нашия град и в наша организация ще се проведе 
"Куклен маратон". В продължение на една седмица 
в нашия театър всяка вечер ще се играе по едно 
ново представление. Маши гости ще бъдат кукле- 
ници от Белград, Нови сад и Зренянин, които ще се 
представят с най-добрите си представления през 
отминаващия сезон. Маратонът ще приключи сяс 
спектакъла "Звезди па небето”, което ще бъде 
юбилейна - 50-та реприза през годината.

От 2 до 8 юли тая година нашия куклен театър 
ще участва във фестивала в град Будва - каза дирек
торът Костов.

На 3 юни т.г, в голямата зала на Центъра за култура в Ди
митровград театърът "Ниш" от едноименния град изпълни пред
ставлението "Кир Яня” за учениците от основното училище "Моша 
Пияде". Артисти те от нишкня театър изпълниха пиесата два пъти 
- веднъж за учениците от горните класове, а втория път за по- 
малките ученици.

Представлението "Кир Яня” е подготвено но текст на известния 
сръбски драматург Йован Стерия Половин. Поставил го е Милан 
Тодорович, а ролите изпълняват Живко Вукойевич (Кир Яня), 
Олга Вукойевич (Юца), Биляна Раденкович (Катица),Юга Мирчич 
(Нотарош) и Миливой Даскалович ( Слугата).

в.Д.

ПРОМОЦИЯ В КИЦ "ЦАРИБРОД"

” АРОМАТЪТ НА ДУШАТА”
В помещенията на КИЦ "Цариброд” в Димитровград на 5 юни 

тази година бе организирана промоция на стихосбирката "Аро- 
матът на душата’’ на поетесата Емилия Лилич - Лубииа от Пирот. 
В присъствие на бройни почитатели на художественото слово за 
стихосбирката говориха професор Властимир Вацев и двамата ре
цензенти - Любинка Анджелкович и Драгослав Манич Форски. За 
поетесата Форски каза, че "на литературното небе на Горно Пони- 
шпвие бляска още една звезда: Емилия Лилич - Лубина, поетеса на 
самотата, копнежа и чистата и искрена нужда на душата да бъде 
разбрана и обичана”.

"Ароматът на душата" с първата стихосбирка на пиротската 
поетеса, а подбрани стихове от нея на промоцията рецитираха 
ученичките от пиротската гимназия София Маринкович - Ирена 
Иванова. За прекрасното звуково оформление на промоцията се 
погрижиха професорът по 
китара Божидар Джукич 
от Пирот и един от него
вите най-талантливи уче
ници Стефан Потич.

Емилия Лилич - Луби
на, която работи в Меди
цинския център в Пирот, 
вече подготвя втората си 
стихосбирка.

След тази промоция в 
КИЦ бе представена и 
Асоциацията на независи
мите електронни медии 
АНЕМ, към която принад
лежат 33 радио - и 16 те
левизионни станции в 

А. Т.

м.в.

от свой ъгъл

НЕСЪГЛАСУВАНОСТ
дилеми? Впрочем, може да се запитаме и така: 
случайно сз,владение ли е това или умишлена 
постъпка?

Да приемем, че случилото се е "случайност”, 
която все пак говори за несъгласуваност между 
съществуващите два културни центра, чиито по
следици търпят именно хората, обичащи кул
турните прояви и желающи да присъстват на 
изложби, поетични вечери, концерти или спек
такли.

Почитателите на изящните изкуства, по-специ
ално обичащите живописта и поетичното слово, в 
Димитровград на 5 юни т.г. вечерта изпаднаха в 
остра дилема: дали да присъстват на художествена 
изложба или на поетична вечер? Защото по едно и 
също време бяха насрочени две равностойни кул
турни събития: художествената изложба "Нишки 
графически кръг ’ и представяне на първата сти
хосбирка "Ароматът на душата” от Емилия Л нлнч- 
Лубнна, поетеса от Пирот.

Организатор на изложбата бе Градската гале
рия към Центъра за култура, а организатор на по
етичната среща КИЦ "Цариброд”. Мнозинството 
реши да присъства на поетичната среща, понеже 
изложбата може да види и през следващите пет
надесетина дни.

Веднага се поставя въпросът: необходимо ли е 
по едно и също време да се насрочват две важни 
културни събития за нашия град и защо културната 
общественост, отностно почитателите на култур
ните прояви, доживяващи всяко културно събитие 
като истински празник, да се довеждат в излишни

ЕМИЛИЯ ЛИЛИЧ - ЛУБИНА

Нощ и болка
Необходимостта да се съгласуват календари

те на културните събития между културните 
центрове е налице, без оглед на личните отно
шения между ръководещите тези два центра. 
Защото и двата центра са преди всичко заинтер
есовани културните им програми да протичат 
при масово присъствие на гражданите. Освен 
това, Димитровград е малка културна среда, та
ка че просто с нелогично едновременно да се 
провеждат две културни събития, а сетне със 
седмици да продължава "културно затишие".

Стефан Николов

Покой, дълбочина и мисъл, 
слийа и глуха, Подобна на нощ 
тихо и нечуйно ражда се ейомен и 
болка,
останах недоилказана и със шъга. 
Съществуване и... нищо, 
мислите пито свързва мелодията, 
тъжна и безконечна, 
а аз и самотата, част ош безкрая... 

Преведе от сръбски: Стефан НиколовЮгославия.

НАБЛИЖАВА ПЪРВИЯТ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СРЕД
НИТЕ УЧИЛИЩА УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛНОСТИ 

И БРОЙ НА УЧЕНИЦИУСПЕХЪТ ОПРЕДЕЛЯ 

МЯСТОТО В РАНГЛИСТАТА БОСИЛЕГРАД
1. Гимназия - общ тип - 90 ученика

СУРДУЛИЦА
1. Гимназия "Светозар Маркович" - общ тип 

- 90 ученика.
2. Техническо училище "Никола Тесла"
* Машинно дело и обработка на метали
а) механик за отоплителна и разхладителна 

техника (тригодишно образование) - 15 
ученика

б) Механик за хидраулика и пневматика 
(тригодишно) - 15 ученика

в) шлосер (тригодишно) - 15 ученика
г) автомеханик (тригодишно) - 15 ученика
д) машиннотехннк (четиригодишно) - 30 

ученика
* Електротехника
а) електроинсталатор (тригодишно) - 15 

ученика
б) електромонтьор (тригодишно) - 15 уче

ника
в) електротехник по автоматика (чети

ригодишно) - 30 ученика
г) електротехник за сметачни машини 

(четиригодишно) - 30 ученика.
3. Селскостопанско-лесничейско училище 

"Йосиф Панчич"
а) селскостопански техник - 60 ученика
б) техник по горско дело - 30 ученика
в) производител на финални изделия от 

дърво (тригодишно) - 30 ученика
БАБУШНИЦА

1. Гимназия с дом за ученици "Вук 
Ка раджи ч”:
природно-математическа насока 
ученика
обществено-езикова насока - 60 ученика.

2. Техническо училище: 
конфекционер-крояч - 30 ученика (три 
години).

БЕЛА ПАЛАНКА
1. Гимназия ”11 октомври” общ тип - 90 

ученика.

ДИМИТРОВГРАД
1. Гимназия - общ тип - 90 ученика.

ПИРОТ
1. Гимназия "Предраг Костич”: 

природно-математическа насока 
ученика
обществено-езикова насока - 60 ученици.

2. Икономическо-търговско училище: 
техници-икономисти - 60, 
техници-митничари - 30, 
търговци - 30 (3 год), 
сервитьори - 15 (3 год),
готвачи - 15 (3 год)

3. Млекарско училище с дом за ученици ”Д- 
р Озрен Пеич":
производство и преработка на храна 
(техник) - 30,
преработка на мляко - 60 (3 год)

4. Техническо училище: 
обработка на метали
стругари - 15 (3 год), шлосери - 15 (3 год). 
инсталатори - 15 (3 год), автомеханици - 
15 (3 год), машинен техник - 15. 

Електротехника
електроинсталатор - 15 (3 год), автоелек- 
тричар - 15 (3 год), 
електротехник по автоматика - 30. 

Текстил и кожарство
конфекционер-крояч - 60 (3 год), тексти
лен работих - 30 (3 год), конфекционер- 
техник - 30.

5. Строително-техноложко училище: 
Строителство

керамичар-терацер - 15 (3 год), 
зидар-фасадер - 15 (3 год).

Химия и неметали: 
гумар - 30 (3 год), 
техник за полимери - 30.

6. Училище за основно и средно обра
зование "Младост" за ментално болни: 
оспособяване за работа - 20 (1 год).

Министерството на просветата неот
давна обяви конкурс за записване на уче
ници в първи клас на средните училища, 
като определи сроковете, критериите и 
мрежата на тези училища в републиката. 
Според конкурса, първият срок за запис
ване ще трае от 20 до 26 юни т.г. (в спе
циализираните училища това ще стане 
по-рано). Училищата ще приемат мол
бите и оригиналните документи на 20 
юни. Квалификационният изпит по мате
матика ще се проведе на 22, а по сръбски 
език, т.е. езиците на народностите на 23 
юни. Резултатите ще бъдат обнародвани 
най-късно до 25, когато ще започне за
писването, което ще приключи на 26 юни.

Квалификационни изпити трябва да 
издържат кандидатстващите за записва
не в гимназиите и четиригодишните про
фесионални училища. Въз основа на ре
зултатите по сръбски и математика мо
гат да се получат максимално 40 точки. 
Определен е и минималният брой точки, 
с който може да се мине. За записване в 
гимназиите общ тип например кандидат
стващите трябва да имат най-малко по 11 
точки и по единия, и по другия предмет, а 
за останалите училища - от 6 до 10 точки.

На кое място в ранглистата ще се 
"класира" кандидатстващият, това зави
си и от общия му успех в основното учи
лище, както и от успеха му по предме
тите, които са от значение за съответния 
профил училище. Въз основа на общия 
успех ученикът може да получи до 40 точ
ки. За отличен успех в пети и шести клас 
се получават 8 точки, за много добър - 7, 
за добър - 5 и за радовлителен успех - 2 
точки, докато за отличен успех в седми и 
осми клас 12, за много добър -10, за добър 
- 8 и за задоволителен успех 6 точки. За 
всеки профил средно училище се полу

чават точки по четири учебни предмета 
от седми и осми клас, които са от зна
чение за училището. За отличен успех се 
получават 2,5 точки, за много добър - 2, 
за добър - 1,5 и за задоволителен успех 
една точка. По тоя критерий кандидат
стващият може да получи до 20 точки. 
Кои са предметите от значение за опре
делен профил средно училище? Канди
датстващите, които например желаят да 
се запишат в гимназия, получават точки 
по чужд език, история, биология и физ
ика. За записване в четиригодишните 
селскостопански училища точки се полу
чават по физика, химия, биология и те
хническо образование, а за записване в 
същите тригодишни училища - по сръб
ски език, биология, химия и техническо 
образование. За записване в четириго
дишните лесничейски училища точки се 
дават за успеха по физика, химия, биоло
гия и география, а за същите тригодишни 
училища - по сръбски език, химия, биоло
гия и техническо образование, докато за 
записване в тригодишните училища за 
обработка на дърво точки се получават 
за успеха по сръбски език, математика, 
физика и техническо образование. За че- 
тирогодишните електротехнически учи
лища и училищата с машинни специал
ности точки донася успехът по чужд език, 
физика, химия и техническо образова
ние, докато в същите тригодишни учи
лища - по сръбски език, математика, фи
зика и техническо образование.

Учениците, които не успеят да се за
пишат в избраното училище, както и учи
лищата, които не запишат запланувания 
брой ученици, ще трябва да изчакат вто
рия записвателен срок от 25 до 28 август.

В. Б.

90

30

В.Б./А.Т.

■ 12 ЮНИ 1998 г.



\т ' ГОДИНА НА КУЛТУРАТА Е ДИМИТРОВГРАД

ДРАМАТИЧНИ ДНИ
След изтеглянето на II бригада от Тумба 

следват 11 драматични дни по пълния и 
разгром.

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (14)

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ПОЧТИ 

ВИНАГИ ИГРАЕШЕ 

ГЛАВНИТЕ РОЛИ
13 май 1944 г.

Току-що беше 
Тумба и ние тръгнахме 
посока на

затихнал боят на
°Ще през нощта по 

Дървена ябука - Църни връх. Су
тринта отседнахме в гората, южно от с. Сту- 
дена. между Църни връх и Влашка планина. 
През деня отделихме около 30 души болни 
ранени и възрастни бойци и ги поверихме 
Димитър Божански-Камен и на 
Джерманов да се грижат за тях. Още

връх

Пише: Лилия Нейкова
ВЕНЕТА ПЕТРОВА, по баща Кру

мова, повече от двадесет години е била 
свързана с аматьорската театрална ;. 
дейност в Дома на културата. По едно 
време тя беше и чиновник в бнб-

V ЩЙШ "'лък,?/, ;Ж. ,щ т
ЩШ

л пот ската. Но най-добре ще е да тръгнем 
от началото.

Всца, както м знаят съгражданите й, |н|ю 
с царибродчаика и строшеночешмейка. я#***.# а
Родната й къща е на ъгъла на стръмната 
улица към казармите. Живее със своите 
най-мили братови деца и спаха. Вече с \ 
вдовица, съпруга беше на Методи 
Петров, изявения наш карикатурист, 
журналист, художник и портретист, | , 
които и днес, а сигурно и в бъдеще ще е Г 
един от символите на нашия град и край.
В дългия ни разговор споделихме много 
спомени и данни от историята на 
самодейния театър "Христо Ботев”. В 
голям брой пиеси сме играли заедно и 
всичко, което ще кажа и напиша,тя може 
да контролира с личните си знания и све-

н а
Марин

в сумрака от нас се откъснаха двамата радио
телеграфисти на Благой Иванов - Иван Пеп- 

и Павел Цървуланов, заедно със зачисле
ната им радиостанция и по-късно се присъед
инили към Славчовата бригада... През целия 
си престой при нас те 
лица, които не можаха да свикнат 
оните на партизанския живот...

За вечеря слезохме в селото 
се изкачихме на 
шите ни се вкочанясаха от студа и мъглата, и 
не можахме да мигнем, а бяхме много, много 
уморени..., пише командира на II бригада 
Денчо Знеполски в кннгат сн "Посмъртна 
изповед”.

чев ш"
IIси останаха цивилни 

със зак- ■

- ..... ■, но след това 
Влашка планина, къдсто ду-

Ш

ч

14 май

давахме ножарите и пушеците на запалените ескпдРон сс нас°11аа от Лакатнпк към нас. а 
къщи от българските и сръбски фашисти разузнава"» " наблюдатели са разпратен,, па
Войската отново настъпи срещу нас от ........ възлов1' мсста в Ра,,она- Тпка ме
няколко страни, но ние влязохме в с. Куса П,1^ Л 'СТ° "" <= започнало още от пър- ^ г у вия Ден на похода, слсд което фашистите саврана, нахранихме се. направихме събрание. прц<ггъп„л„ към мстод„„„ото обкръжа
ха П х1? Л Р" р° Тр,,,,КОВ- Пре3 НОЩ- нане, без ние да подозираме нищо за това... та потеглихме към Влашка планина 1

17 май
Дснувахмс в мест- 

носгга Требеш на с. 
Росомач, а след това 
останахме и през 
нощта. Отделихме 
група партизани, око
ло която да сс фор
мира бъдещият Царп- 
бродски отряд.

Денчо Знеполски

дення.
Питам я първо кога е почувствала

влечение към театър и на колко години 
е била. Казва, че е била на дванадесет Венета Петрова

18 май
Дневен преход от с. 

Росомач до връх До
бро утро в западния 
дял на Стара планина, 
където пристигнахме 
привечер. След това се 
спуснахме в същин
ската Дунавска равн

ина. Там проведохме две акции, като разде-

Май 1944 г. Част от походната колона на II партизанска бригада 
към Средногорието. Третият отдясно наляво е майор Франк 

Томпсън. Снимката е направена от член на английската военна 
мисия към Трънския партизански отряд

"ЖОРЖ ДАНТЕН": Веселин Танчев, Истатко Станулов 
и Венета (Крумова) Петрова

години, когато за пръв път е видяла как играят на сцената Малинка 
Боровска, Вера "Връц” и Цеца Попова. Въодушевила се от тяхното умение 
и смелост да играят на сцената в "Шумадпн", в салона в града ни тогова, след 
тридесетте години. 13 самодейния театър е активен член от 1947 година. 
Тогава вече беше бнблнотекарка в градското читалище - пет години ре
довна служба, а от 1955 година е била банков чиновник, но и винаги активен 
участник в пиесите и в активностите на Дома на културата. За нуждите на 
самодейния театър е отивала в Ниш н в Белград на курсове по грим, 
сценично движение, перуки. В Белград е била два месеца, а в Ниш един. 
Познава се от това време с председателя па просветните дружества в 
Сърбия Е. Ракович.а в журитата, които са оценявали изпълненията на разни 
фестивали, с била в компанията па Дара Милошевич и много други прочути 
маши артисти.

Венета Петрова не знае точно в колко пиеси е играла, никога не й е 
идвало на ум да ги брои. По е категорична в едно: най-висок успех в нейно 
време Самодейният театър е постигнал с ТЕЖКИЯ ПЪТ НА СТАРИЯ 
МИХАЛ. Главната роля е изпълнявал Истатко Станулов, а участвали са н 
Сава Псйчич, Катя Царибродска, Вита Марннковнч, Раша Дуруз, Венета 
Петрова и Мето Петров. С лекота са заели пъровото място на съревнование 
в Пирот. После се е състоял фестивал в Ниш, па който са участвали десетина 
аматьорски дружини. С грнмировка па специалист от нншкня театър и 
декор също от нншкня театър, са заели първо място, убедително, с подчер
тано надмощие и с това получили право да се представят в Белград, в 
театъра на Червения кръст. И там са имали успех, но, за съжаление, _ 
надмощието не са повторили. Пристигнали в Белград изморени, настанили • 
ги да спят па параход на Сава, декорът им бил слаб и несолндио поставен, 
имали и чувството, че не ги приемат радушно и аматьорите се проявили с 
по-слаба игра.

Във всички статии и книги, които ще се напишат за царнбродскня 
самодеен театър "Христо Ботев” името на Венета Петрова ще заеме 
достойно място. Но аз искам да изтъкна още една полезна черта у нея. По 
нейни заслуги, а също така и по заслуги на Мето Петров, в тяхната къща сс 
пазят иай-ммого снимки и данни за времето на възхода па самодейния ни 
театър. А тези данни и документи са от изключително значение ако искаме 
историята на театъра да бъде точна, а юбилеят подкрепен с нужните 
документи.

15 май 1==^..
^ минахме река Ерма „ на бегом се

Опаше да направи опит да се свърже с форди- 
иандекмте партизани, да им остави о|г 
да изземе ор ъжието на местната "общест- 

сила”. Също така трябваше да обе

си.
ската,
придвижихме към р. Нишава, която тази нощ 
до сутринта трябваше на всяка цена да 
пресечем между Цариброд и Пирот. ьжие и

16 май вена
На разсъмване преминахме Нишава, но зоръжи горската стража на лесничейството, 

там отново врагът ни откри и се наложи да да унищожи актовете, съставени от горските
на селяните, и да прекъсне телефонната 

съседните селища. Поставените
водим бой. Продължихме с дневен поход към 
Видлич планина. Вечетра атакувахме две връзка 
села: Одоровци и Смиловци. Завзехме ги, задачи бяха изпълнени успешно- партизан- 
разгонихме полицията, разрушихме май- итс се в ърнаха с 8 пушки и 600 патрона, с 
дрите и общините. През нощта пресякохме няколко пистолета и с конете па лесипчей- 
Видлич планина, минахме гребена й и на ствого, бяха взели и 80000 лева. Единствено 
разсъмване достигнахме с. Еловица. не бе осъществена връзката с местните нар-

Чак слсд Девети септември щях да науча тизаии. 
от документи, че фашистката власт, боейки С батальон "Ботев заедно с ръковод- 
се от силата на бригадата и от ефекта от нитс дейци, движещи сс сине, и сннглийсклта 
нейния поход към вътрешността на стра- военна мисия завзехме с. Дълги дсл. Гпм 
вата още от началото на май е искала да ни имаше много икономически емигранти, 
ликвидира без остатък. След боя на Тумба, ходили по Америка, монаучили английски, 
когато се бяхме измъкнали от обръча й, тя много от тях участвали в Септемврийското 
беше впрегнала в нашето проследяване по възстание 1923 г„ пресни им още спомените 
пътя ни към Средногорието разузнаването от тогавашните кланета... Те имаха големи 
на войската и полицията и цялата си агеи- симпа тии кз,м пашата борба, посрещнаха 
турна мрежа по селата. Въз основа на по-, добре, но всичко спърши дотук-никой 01 зях 
лучените по тези канали данни, войската и не посмя да излезе партизанин... Изчакахме
жандармерията от Софийски и Врачански да получим връзка с местните паргизапи за
окръг се насочват към посоката, която дър- които знаехме, че са без орьж с о б хме 
жим. През Искърското дефиле се мридвиж- принудени Да се изтеглим, Щомпшучихме е 
ват ловни роти с!т селата Саранци и Стръг- „ Говсджа е пристигнала войскова част ог 
дел, Пирдопско. От военните летища в Божу- фердинандския гарнизон, 
ри ще и Враждебна сс изпращат самолети сз.с 
задачата да ни открият и обстрелват. Части 

от селата Ра-

със

ми

- Следна -
Ог Посмъртна изповед" подготви В.Богоов

на врачанската жандармерия
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РАЗГОВОР С КРУМ ТАСЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В ПЕНСИЯ

С ХРИСТО БОТЕВ НА ГОЛИ ОТОК

Щтт
йШШрйг. ттШ

ШщШж
«**са«с&~ Щ!**: . -г.Г~ал190*«. '**,

- '-*МЩ*%(&

КРУМ ТАСЕВ е роден в село Вмковия, 
Димитровградско, През 1920 борина. Пор 
мшшисШо ни своя учител оШ основното 
училище Арсение КоаЛич, (ПоЛ оШ рани бо
рини Получава желание ри завърши матема
тика и ра стане учител. Пшназия учи а 
Пирот, (Тиш става член на СКОК), участва 
в майските ремонаЛришш, а През 1944 гор
ива е Партизански ятак. Като Пръв ”мин
истър" на Просветата в Цариброд 
активно участва в организирането на уче
бното дело При изключително тежки ус
ловия - е момешЛа, когато връзкшЛе със 
София се Прекъсваш, а БелЪрад още не е 
освободен. К1%м края на 194К година, след 
Резолюцията на ИБ, е арестуван и до 1953 
година е затворник на Голи оток.

л

Л

№

V , ; 1Ч ЛТой с "голооточаиец” с най -дълъг 
”стаж”. Тези дни за пръв път показа на 
свои близки и приятели едно парче хар
тия от книжен чувал, на което в затвора $ 
записал стихотворението "Хаджи Дими
тър" от Христо Ботев. Когото го освобо
ждават от най-прословутия концлагер в 
Тнтова Югославия, Тасев решава да си 

че по този начин

' .е. <„
Крум Тасоо

сор Светнел а в Петровнч говореше пред 
нас, учениците, за Ботев и Стамболийски 
и ни показваше книжката "Аз не съм пи
то сърбин, пито българин, аз съм ЮГ- 
ОСЛАВЯИИИ”. Гой беше превел тази 
книжка па сръбски език. А за Ботев има
те високо мнение н много обичаше поез
ията му. И не само професор Светислав 
Петровнч, но съм срещал и много други 
хора, които обичаха поезията на Ботев.

А за това, че точно сега показах за- 
ение на Ботев на Го-

понесезаписката, макар 
е могъл да "заработи" още няколко го
дини "безплатна почивка на морето". За 
щастие, не са му я намерили при напу
скането на острова.

* Г-н Тасев, защо точно сега показахте 
записката си със стихотворението на Бо
тев, след като сте я пазили в тайна повече 
от 40 години? .

- Прочетох в "Братство", че сръбската 
поетеса Мира Алечкович в Димитровг
рад рецитирала стихове на Ботев на бъл
гарски език. След това мнозина нашенци 
гласно коментираха: "Как една видна ср- 
ъбкння може да знае Ботев, а ние, бълга
рите, не го знаем”. Именно това ме мо
тивира да покажа записката си. Стихо
творението записах в един момент, ко- 
гато с мен нямаше затворници от моя 
край и това ми беше нещо като спомен за 
поезията на Ботев, която повдига духа на 
човека в такива тежки моменти. Не слу
чайно стиховете на Ботев са пени през 
войните, а по време на партизанското 
движение са ги пели и югославските пар
тизани.

* Кога за пръв път узнавате за Ботев? 
Това Ви питам, защото сте завършили 
сръбска гимназия в Кралство Югосла
вия?

Факсимиле на записката 
на Крум Тасев от Голи оток

:1

писано то стихотвор' 
ли оток, е "виновна" Мира Алечкович.

* Като един от най-старите членове па 
СКОК) от Царнбродско, бихте ли казали 
при какви обстоятелства и как станахте 
член на тази младежка организация?

- През 1939 - 1940 година, когато бях 
ученик в Педагогическото училище в Пи
рот, в навечерието на Втората световна 
война комунистическото движение беше 
твърде популярно сред младежта. И аз 
бях чел комунистическа литература, а ел

ката в обучението. Като известен препо-говорннк за просветата трябваше да ор
ганизирате учебното дело при изключи- давател по математика вероятно можете

да дадете някои съвети на учениците, ко- 
- Да,тогава времето беше тежко. През ито много се страхуват от математиката.

- Обучението по математика много за-

телно трудни условия.

септември 1944 год. Цариброд беше сво
боден, а Белград е освободен през октом- виси от преподавателите. Не са толкова 
ври. По това време ние работихме сами, 
без директиви "отгоре”. Знаехме, че вече от математиката. Повече са виновни пре- 
не можем да очакваме директиви от Со- подавателите. Това го зная от собствен 
фия, защото Цариброд остава в Югосла- опит. Преподаватели по математика в 
вия. Но се оказа, че сме работили добре. Пирот ми бяха Добрнвое Алимпич и Ми- 
След това се повързахме с Министерсг- ле Пешнч и съм сигурен, че няма ученик 
вото на просвещението на Сърбия, мин- от тогавашната пиротска гимназия, кой- 
нстър беше Митра Митрович. Тя много то да не помни Миле Пешич. След това в 
настояваше в училищата да се учи и бъл- Полувнсшето педагогическо училище 
горски, и сръбски език с еднакъв брой съм учил при професорите по матема

тика Станко Първанович и Иван Бандич, 
Спомням си, един път трябваше да а в Скопие се дипломирах при също така 

присъствам на конференция в Белград и известния математик Попов. Това бяха 
да взема участие в разискването. Бях се професори по математика, които се по- 
иодготвил да говоря на сърбохърватски, мнят.
Митра Митрович ми каза да оставя беле
жките си и непременно да говоря на бъл- като професор по математика? 
гарски език. Оказа се, че присъстващите 
добре ме разбраха, дори получих най-бу- давателската си работа. На този въпрос 
рни аплодисменти. Тя също така искаше трябва да потърсите отговор от учени- 
ние от Цариброд да си поддържаме връ- ците, учили се в Горни Матеевац през 
зки с Министерството на просвещението 1958 и 1959 и в гимназията "Светозар Ма- 
в София по въпроса за учителите, които ркович" между 1972 и 1983 година. Аз 
бяха на работа в гимназията в Цариброд, мога да кажа само толкова, че в работата 
Ние уреждахме въпроса за заплатите и си винаги съм се стараел да подражавам 
други неща, касаещи се за образовани- на моите уважаеми професори по мате-

виновни учениците за това, че имат страх

ед това установих контакти с ученици, 
конто вече били членове на СКОЮ, като 
Кнрило Михайловски, македонец, станал 
генерал-майор през НОБ, Петар Ивано- 
вич, Йован Чприч и много други. И аз, 
след като се запознах по-добре с целите и 
задачите на организацията, се зачлених в 
нея. През 1941 година ние организирахме 
младежите от Педагогическото училище 
и гимназията да вземат участие в извест
ните мартенски демонстрации, когато на
родът скъса Тристранния пакт...

* През 1944 година бяхте партизански 
ятак...

- Да, поддържах връзки с партизаните 
и им помагах колкото можех. Разбира се, 
тези мои връзки с партизаните бяха ин
спирирани от схващанията ми за парти
занското движение и за антифашистката 
борба по време на Втората световна вой-

часове.

- Това е вярно, но Ботев и тогава не е 
бил неизвестен в моя край. Още когато 
бях ученик в основното училище стихо
творенията на Ботев съм слушал от моя 
баща (роден е през 1892), както и от бра
товчедите ми - синовете на чичо ми Кръ- 
сто - Ангел и Стефан, които също знаеха 
стихотворенията на Ботев. Спомням си, 
че и на Петровден, когато в с. Вълковия 
ставаше голям събор, хората говореха 
стихотворенията на Ботев. Може би, за
писвайки стиховете на Ботев на Голи 
оток, аз си спомнях и за моите близки, и 
за детството ми на село.

А когато бях ученик в Пирот, профе-

* Какво ще кажете за своята работа

- Не е редно аз да оценявам препо-

на.
* Най-отговорната задача сте имали 

след освобождението, когато като член 
на народноосвободитслния комитет и от-

сто. матика.
Богдан НИКОЛОВ* Бихте ли казали нещо за математн-

Нали пяната развива огромна нашите селски кооперации щеше да се окаже сурово 
повърхност и завчас прави изолация между пламъка и бедна ако не съществуваха евтините бутилки бира...

Какви свойства трябва да притежава качествена би-

ВМ\У.запален
ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 

ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (22)

АШЛУ1ЕВЕК8ЕНИЧ 

УКК.ЧТЛМ)!

въздушния кислород.
- Бапке, теш Уип&е! - целуна ме кръшна баварка, рена пяна? Преди всичко да се явява в респективни 

стопанка на колата. - Копни с1апи1 \уи беше БешШп» 11111 количества, за да мехурчетата изпълват цялата устна 
В1ЕГС5С1-1АБМ ЬедоЬсп, \усй тстТгоие! ш шс1115 181! (Бла- кухина, н освободеният ССЬраздразнява всички сетивни 
годаряти, момко! Ела да залеем твоя подвиг с БИРЕНА клетки върху езика и небцето... Количеството пяна се 
ПЯНА, че моят съпруг е мпжитурка, за нищо не го изразявасвеличинатаекспанзионен коефициент,който 
бива!) е отношение между количествата течност и пяна. По-

Любимата тема на Доктора: Подранилите летни го- Действително, "мижитурарката” след петата-шеста- лучава се като от височина 2 цм сипваме определено 
рещини накараха Доктор Асен преди време да нзчопли та бутилка специална юбилейна "Балкан”-бира пзпъ- количество бира в стандартна цилиндрична чаша по 
любимата си тема - Бирената пяна! шка: "АиМесюгзейеп УеШапсИ" (Довиждане на акъла!) н протежение на централната ос. Обема (количеството)

- Има ли по-добър разхладител срещу горещините от хлъзна под масата. Че бирата освен въгледвуокис, мин- на двете фази се изчислява според познатите формули, 
харно - но не прекалено - студена бира? Няма! А има ли ерали, комплекс В-витамини, хмелевн бпостимулаторн От два вида бира по-качествена е оная, на която пяната 
харна студена бира без достатъчно резлива пяна? Ня- и пр., съдържа около 5 волумеи-процента алкохол и при има по-висока стойност, 
ма!... Какво чакаме тогава? Дайте бира!

Така започваше своята беседа Доктора пред сътруд-
Второ изискване към бирената пяна е да бъде ста- 

Придавка към беседата: Господа, възобнових част от бнлна, дълготрайна. Времетраенето на бирата се из- 
ниците си и продължаваше: За пръв път на пяната ми моите спомени, за да илюстрирам значението и ролята, мерва с хронометър какъвто атлетиците използват при 
обърна внимание бабка Дуда. Пълни, боже, пълни, която пяната играе в човешкия живот. Особено би- надбегвачни състезания. Само, че от два вида бира побе- 
боже!" - мърмореше тя и докато да свали млякото от рената пяна. Познато е, че технолозите се опитават да дител е оная, която последна стигне до "целта" т.е., 
печката, половината избяга навън. Видя ли каква сила произведат нови видове бира - безалкохолна бира, аро- пяната на която се запази най-дълго време, 
се укрива в пяната!” - тържествено извика бабка и тихо матизирана бира, карамел-сладникава бира и едикояси, Ако измерванията и пресмятането са ви скучни не е 
добави: "Боже, защо позволи да изпадна толкоз глу- но никой и не помисля да произвежда бира без пяна. нужно да нервничите - тук е бирата. Нали у нас казват, 
пава?! Отиде ми млякото! Днес бирата се превърна в универсално питие. За- "Пивце за живце”!

Втора нравоучителна среща с пяната имах на млад- почнаха да я пият и извън летния сезон. Пиятя и домак
ини, когато пред димитровградския мотел с противо- ини, мазетата на които пръщят от бъчви, пълни с оби- 
пожарен апаратна пяна мигновено потуших пламъка на кновено вино (не шампанско). Социалната функция на

голяма консумация предизвиква тъпо опиянение.

Протоколист: С. К.
компания!)(В следващият брой: Започна консервната
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СПОРТ ® СПОРТ ФУТБОЛНИ ПРОГНОЗИ И НАДЕЖДИ

” ПЛАВИТЕ” ЩЕ СЕ КЛАСИРАТ 

ЗА ПОЛУФИНАЛИТЕ

§§р|

мгц 1^0 Завчера започна световното по футбол първенство във Франция. 
През идните няколко седмици Мондиалът несъмнено ще бъде цен
трална тема на разговорите между мъжете, но и между онези предста
вителки на по-нежния пол, които обожават този спорт. По повод све
товния футболен шампионат тези дни направихме малка анкета сред 
димитровградчаните. Нашите съграждани помолихме да прогнозират 
класирането на югославския отбор и да отговорят на следните два 
въпроса: ”Кой футболист от състава на нашия национален отбор ще 
бъде най-добър във Франция?” и "Кой национален отбор има най-добри 
перспективи да спечели шампионската титла?”. Ето и отговорите:

Еобап Стоянов от Електроразпределителното: ”Аз съм голям оп
тимист и смятам, че югославският национален отбор ще се класира за 
полуфиналните срещи. Според мен, Миятович ще бъде нашият най- 
добър играч. Най-големи шансове да станат световни първенци имат 
нацноналите на Бразилия.”

Соня Станулопа, журналистка: "Мисля, че югославският национ
ален отбор ще бъде сред полуфинал петите. Предраг Миятович най- 
вероятно ще бъде нашият най-добър футболист във Франция. На това 
световно първенство няма такъв отбор, за който може да се каже, че е 
ярък фаворит.”

Мнхапло Виденов, ученик: "В нашата група най-вероятно ще загу
бим от Германия, но ще победим иранците и американците. Надявам се 
да спечелим попе пето или шесто място в крайното класиране, но е 
възможно да стигнем и до полуфиналите. Според мен, отборът на 
Франция ще стане първенец. В югославския отбор най-добри фут
болисти ще бъдат Миятович и Крал.”

Томислав Митев, гостилничарски работник: "Най-вероятно ще 
загубим от Германия, но ще победим САЩ и ще играем наравно с Иран. 
Предвиждам, че нашият национален отбор ще заеме пето място, докато 
отборът на Бразилия ще спечели титлата. Най-добър югославски фут
болист на това световно първенство ще бъде Драган Стойкович - 
Пикси.”

Дслча Гнгов, секретар на Съюза на спортовете: "Ще победим Иран 
с 1 : 0, а САЩ с 5 : 1. С германците ще играем наравно -0:0. Ще бъдем 
поне четвъртфиналисти, а играч с най-добри прояви в нашия национ
ален отбор ще бъде Югович. Най-добри перспективи да стане световен 
футболен първенец има отборът на Германия.”

Чсдомнр Басов, пенсионер: "Надявам се, че югославският национ
ален отбор ще стигне до финала. Главни играчи ще бъдат Миятович и 
Михайлович, а най-добри изгледи да вземат първото място имат фут
болистите от Бразилия.”

Димитър Веселинов, председател на Общинския синдикален съвет: 
"Надявам се, че югославският национален отбор ще играе в полуфи
нала. В нашата група ще победим всичките ривали и то: Иран с 3 : 1, 
Германия с 2 : 1 и САЩ с 2 :1. Най-силен отбор на Мондиала е отборът 
на Бразилия, така че този отбор има най-много шансове да спечели 
първото място. Най-добри футоблисти в югославския отбор ще бъдат 
Миятович и Савичевич."

Йордан Андреев, директор на предучилищното заведение ”8 сеп
тември”: "Предвиждам, че ще спечелим едно от водещите места, а 
най-добър футболист в състава на югославския национален отбор ще 
бъде Предраг Миятович.”

Ьорко Лазаров, журналист: "В групата ще победим САЩ и Иран, а 
най-вероятно ще загубим от Германия. Ще играем в четвърфинала. 
Световен първенец по футбол най-вероятно ще бъде отборът на Браз
илия. Предвиждам, че Предраг Миятович ще бъде нашият най-добър 
национал във Франция."

На 10 юни във Франция за
почна шестнадесетото све
товно първенство по футбол, 
в което участват 32 национ
ални отбора,разпределени в 8 
групи. Националният отбор I 
СР Югославия е в група ”Ф” 
заедно с представителните от
бори на Германия, САЩ н 
Иран, докато наЙдобритс фут
болисти на България ще пре
мерят силите си с нацноналите 
на Парагвай,Испания п Ниг
ерия в рамките на група ”Д”.
В премиерните срещи на Мон
диала футболистите на Браз
илия се наложиха над отбора на

РДАШСЕ93на

сонре аи моше

Шотландия с 2:1, а национал
ните отбори на Мароко и 
Норвегия играха наравно - 2:2. 
Първия си мач ” нлавнте” ще 
играят в неделя (14 юни) от 
17,30 часа с нацноналите на 
Иран.

Югославия!
№

1 Здравко Здравков вратар .Истанбулслор* (Тур.)
.Славия“ (Бълг.) 
.Бурса“ (Тур.)
ЦСКА (Бълг.)

защитник .Анталия“ (Тур.)
15 Адалберт Зафиров защитник .Арминия* (Гер.)

защитник ЦСКА (Бълг.)
4 Ивайло Петков защитник .Литекс* (Бълг.)

защитник .Литекс" (Бълг.)
халф .Бешикташ“ (Тур.)

5 Ивайло Йорданов халф .Спортинг“ (Порт.)
.Щутгарт" (Гер.) 
.Локо" (Сф) (Бълг.) 
.Мюнхен 1860* (Гер.) 
.Бурса* (Тур.) 
.Литекс* (Бълг.)

12 Борислав Михайлов вратар
2 Радостин Кишишев защитник
3 Трифон Иванов защитник

13 Гошо Гинчев

1 Ивица Краль
12 Драгойе Лекович

2 Зоран Мирковкч
3 Горан Джорович
5 Мирослав Джукич 

14 Миша Савелич
13 Слободан Комнйенович 
16 Желко Петрович
11 Синиша Михайлович 
10 Драган Стойкович 
8 ДеянС
4 Сл 

18 Де:
7 Владимир
6 Бранко Бъ

тар .Партизан* (Юг.)
тар .Хихон* (Исл.)

* (Ит.

вра 
зра 
защитник 
защитник 
защитник 
32ЩИТНИ <
защитник 
защитник 
хале 
хал е

22 Милен Петков

21 Росен Кирилов 
6 Златко Янков.Самлдсрия* (Ит.) 

.Грамлус Бйт* (Яп.) 

.Милан* (Ит.) 

.Т&нерифа* (Исл.) 

.Пече* (Ит.)
^Пацио* (Ит.) 
.Еспаиьол*(Исл) 
.Цървена звезда" (Юг ) 
.Порто* (Пор)
.Мюнхен 1860*
.Реал* (М.) (Исл.) 
.Реел Сар." (Исл) 
.Резл Сос.* (Исл)

ззезда* (Юг.)

авичевич 
Йоканович 
.дарица 

• Югович 
ркович 

20 Деян Стаикович 
15 Любиико Друлович 
19 Мирослав Стевич 

9 Предраг Миятович 
0 Милошевич 

в им
НОВИЧ

хале 10 Красимир Балъков халф 
16 Анатоли Нанков халф 
18 Даниел Боримиров халф
11 Илиян Илиев

1авиша V 
ян Гове

хале 
халф 
халф 
халф 
халф 
нападател 
халф 
нападател 
нападател 

дзтел

халф 
халф
нападател ЦСКА (Бълг.) 
нападател ЦСКА (Бълг.)

17 Стойчо Стоилов
8 Христо Стоичков 
7 Емил Костадинов
9 Любослав Пенев 

14 Мариан Христов 
20 Георги Иванов 
19 Георги Бачев

(Г ер.)

нападател .Комлостела* (Исл.) 
нападател .Кайзерсл.* (Гор.) 
нападател .Левски* (Сф) (Бълг.) 
маладатол .Славия* (Бълг.)

17 Сао 
22 Дарко Коваче 
21 Перица Огнйе

на па; 
халф

Старши треньор: Слободан Сантрач

.Цъоз&на Б. Димитров

ЗЛОПОЛУКА В БОСИЛЕГРАД

Загина 12-годишно момчеФУТБОЛРСИ

ЗАПОЧНАХА ХАНДБАЛНИТЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ

” Слобода” 

”Желюша” 

2:1

На 8юли т.г. в злополука в Босилеград загина 12-годишният 
Ивица Йорданов от Долна Лпсипп. живеещ в босилеградскня квар
тал "Магурка".

На връщане от училище петоклаеннкът Йовицо незабелязано 
се качил на ремаркето на трактор, кормуван от Рангел Рангелов от 
Босилеград. Няколко минути по-късно момчето също незабелязно 
се опитало да скочи от трактора, който бил в движение. Обаче 
скокът бил трагичен: петоклаеннкът попаднал под колелата на 
натовареното с боклук ремарке, претърпял тежки контузии, от 
които починал па път за болницата в Сурдулнца.

По решение па съдията-слсдовател трактористът Рангелов е в 
предварителен арест, а следствието продължава.

В рамките на Работническите спортни игри и Димитровград 
започнаха състезанията но хандбал с участието на осем отбора. 
След първите срещи за ло-нататъшнито състезания се класираха 
Общинската скугшщна и Здравният дом (имат един отбор), Кому- 
налац-Металац”, "Балкан" и смесеният отбор на пощата и 
"Юголетрол".

В лослсдлият кръг от пър
венството па Ппротека ок
ръжна дивизия отборът па 
"Желюша” загуби в Распица 
от отбора ла "Слобода” с .1 : 2.

Мачът имаше почти прия
телски характер, тъй като жс- 
люшанитс два кръга преди

м. я.
РСИ: ДЪЛЪГ СКОК ОТ МЯСТО

На 11 юни со навърши една година от смъртта 
> нашата мила и нопрежалима

ТОДОРКА ПЕЙЧЕВА 
от Димитровград

Времето минава, но спомените за скромно- 
> | стта, благородното, издържливостта и голямата 

човечност на милата ни съпруга, майка, 
свекърва,тъща, баба и прабаба никога няма да 
бъдат заличенин от нашето съзнание!

Опечалени: съпругът Милан, синът Стефан, 
дъщерите Зорица и Бояна, снахата, зетят и 
внуците й.

ВЕСЕЛИН МАТОВ - 2, 77 М '

мВ рамките на РСИ бе проведено и състезание в дисциплина I а 
длъг скок от място за мъже. Първо място зае отборът на ГИД I, 
второ - съвместният отбор на "Комуналац’ и Мсталац , трето - 
ГИД И, четвърто - ЖП гарата 1 и пето - ЖГГ гарата 1Г В индивиду
алната конкуренция най-добър бе Веселин Матов от Комунални 
с 2,77 м, втори бе Славча Димитров от ГИД I с 2,66, а трети - Милан 
Ссргссв, също от ГИД I, който рипиа 2,57 м. д с

1Т *** **края станаха пъриепци па ди
визията. От друга страна отбо
рът па "Слобода” си беше оси
гурил мястото и средата па та
блицата.

11

д. с.

МАЛЪК ФУТБОЛ
На 14 юли со навършва една година от 

смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст, свекър 
и дядоГИД I ОБРА ЛАВРИТЕ

БОЛОВ??к^у~»

добър голмайстор е Саша Тричков от ГИД I със най-много риба хвана Ивица 1ирич-9601 рама ^ 
седем гола, а най-добър вратар е Слободан Васов 
от оггбора на Шиедицията, ______

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ, 
граничен санитарен инспектор 

от Димитровград
По този повод 14 юни тази година в 11 часа що 

дадом панихида в димитровградските гробища, 
каним близки и роднини да ни придружат. 
Опочплони: съпруга Руска, дъщеря Надица, 

син Валентин, зет Димитър, снаха Амолия, внук Иван и внучки 
Александра и Моника.

ОШтШ 12 ЮНИ 1998 г.



аТиРа * забава

ПИЯНА РАБОТА
Доби 200 динара плату, а жената 100 динара. Беше 

слабичка та иде па болуванье. Тека събра некоюмалко
църкавицу и реши да идем за Пирот да купим лек. Там 
билк по-йевтии. Че идем сас кола, че ме вози комшията. 
И он требал да иде нещо за Пирот па да му прайим 
друство. Речено - отворено. Седомо у кола и полетемо 

Пирот. Ка дойдомо накуде Суковачкьият мое 
Ваня комшията прикочи колата и рече:

- Опа, те га йедън, айде, айде... те га и друп.ият!
Сманьи малко бързииуту и полъка прейде.
- Лма кикво йе това? - пита Ваню.
- Лежекьи полицая ц! - кратко ми одговори Ваня и 

продължи да си вози. Я тьрлям очи, бришем стъклото, 
подизам се на селището, гледам, ама нигде не видо 
полицайца що га згазимо, нека му йе наздравйе.

Стигомо у Пирот, накупувамо що имаше и на 
върчанье дърмнумо по некою и весели си тръгнамо, па 
и почемо да пойемо. "Пиян пойдох из града, Велико 
море, ем позел~ка на путат полицаяц!” - 
Ваня ме само погледа остро и я прегризо йезик Ваня 
надул гайдете, притиенул до дъску, прелетемо преко 

полицайци ко од шалу и само що

къмто

настави си.

лежекьите
одмъкнусмо стотина метра, налетемо на стойекьег 
милиционера Он само диже олъпчогледкуту 
показа место куде да застанемо. Прийде човекат, 
поздрави ни що йе право, право и потражи возачкуту 

Ваню. Узе йе, поче да превърча натам-навам и све 
гледа у нас, а Ваня цървен ко кьишир. Извади мили- 
ционерат из джеп йедън пуалац (меюр) и рече на Ваню: 
"Дувай!" Ваня га узе и поче да дува колко сили има. 
Пуалацат постаде първо цървен, па модар, па зелен и 
накраят пуче. Сцепи се!

Милиционерат погледа у Ваню и рече за това нещо 
мора да платиш 200 динара. Ваня нища не одговори, 
поче да истриша джеповете да тражи паре и накраят 
рече дай и ти
ми гьи узе све и рече: "Морамо да платимо, 
познавам, ако не платимо че ни държи три дъна" Даде 
му парете, он гьи смота у джепат, даде некикву белешку

и ни

натнашенски нсторинкн I шШШШШШШШ
• ЗЛИТЕ печелят приятели, когато са на 

власт, а добрите - когато я губят.
• ОБЩОТО между брака, любовта, властта 

и страха е непоносимостта им към чувството за 
хумор.

СВЕ ЩО БАТА СЦЕПИ...
Оженило се някое царибродско момче за 

хубаво царибродско момиче. Разбира се, младо
женецът бил щастлив, радвал се, радвали се и 
неговите родители, но от всички най-много се 
радвал неговият по-малък брат. Че извъркне от 
радос, както казват царибродчани.

Гледали го хората как лудее от радост, чуди
ли му се н най-сетне го попитали:

- Абре, редно йе да се радуйеш, ама ти га па 
прекара. Оженил се йе брат ти, не си се оженил 
ти...

• ВЛАСТТА има два вида врагове. Недовол
ните и презадоволените от нея.

• ЗАПОЧНЕ ли една власт да не може да 
прави нищо, започва да забранява всичко.

нещо. Я извади що имао, а он синдракат
тогава

С. Стоянов

• Не се страхувайте, аз няма да започна от 
Бан Кулпн,а отТоръдко !.

• В нашето село въведоха водопровод п - 
цивилизация.

и рече:
- Другьи пут па се напите!
И се обърну.
- Море господин милиционеру, не що нема 

капку да узнем, него и тройу леп у уста нема да ставим, 
па това ми беше свата пара! - съсипа му я право у очи. 
И мислите ли да ми рече нещо. Обърну се на другуту 
страну и заустави друга кола.

Стигомо си дома, Ваня само бутну вратата на колата 
и ми показа путат. Я излезо ко треенут, незнам на кою 
страну да идем, ка срето женуту на бае Ваню.

- Е, кико? - поче да ме запитуйе.
- Мани, лоше и то млого лоше! - поче я да вой 

обяшнявам целуту ситуацию. - Най-напред згазимо 
двойица полицайци, легли човецити на путат, немало 
место за ньи, па после налетемо на йедпога стойекьег 
милиционера, е он ни запържи чорбуту. Твоят мрк му 
сцепи пуалацат и он ни одра на суво. Замисли молим 
те за йедън пуалац ни казни 200 динараи са че до краят 
на месецат да йедем кьисалице.

- Па затворите ли га? - пита она и поче да вика
- Несу, са му се размину, ама ютре ка разберу за 

полицайците що гьи згази нема да му просте. Че га 
закатанче!

Тека се завърши моята работа. Йевтино, йевтино, та 
нема куде! ___

- Е, кико да се не радуйем! - възкликнал 
по-малкият брат на младоженеца. - Све що бата 
сцепи, после на мене ми га даваю!

више
• Новокомпознрана народна поговорка: 

Кум на кума си е - Вук или Шешел.п. с. Б. Димитров
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