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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

^ОДИНАХХХ|Х* БРОЙ 1695* 19 ЮНИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
№ ''Ш' -_______ПО ПОВОД 16 ЮНИ 

ВОЙСКА - ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ ЕЛЦИН И ПРЕЗИДЕНТА НА ЮГОСЛАВИ 
МИЛОШЕВИЧ В КРЕМЪЛ

ПРЕЗИДЕНТЪТ 

МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ 

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЮВ

ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ЩЕ СЕ 

РЕШАВАТ ПО МИРЕН НАЧИН, 

С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА
• Подчертана бе необходимостта 
териториалната цялост и уважаване суверенитета 
на Югославия • Борис Елцин и Слободан Ми- 
лошевич осъдиха сепаратизма и тероризма и по
сочиха готовността на Белград проблемите в Кос- Щ 
мет да се решават с политически средства • Ми- Ш 
лошевич: II дума не може да става за изтеглянето 
на Югославската войска от която и да било част 0 
на югославската територия, в това число и от Кос- н 
мет • Среща на президента Мнлошевич е руския Ш 
патриарх Алексей Втори }

Югославският президент Слободан Мнлошевич. по повод 16 
-Деня на Югославската войска, прие делегация на Югослав

ската войска, водена от началника на Генералщаба, генерал- 
полковник Момчило Перишич.

Честитейки празника от името на личния състав на Югослав
ската войска, началникът на Генералщаба Момчило Перишич 
подчерта непоколебимата им патриотична готовност успешно 
да изпълняват всички поставени им задачи за отбраната 
своята родина и решеността им да продължат с постигането на 
високо равнище в изграждането на боеготовността и про
фесионалното им оспособяване.

от опазване на
ЮНИ

на

Президентите на Русия и-на Югославия Борис I 
Елцин и Слободан Мнлошевич изразиха съвмест- I 
ната си привързаност към уважаването на тсри- I 
ториалната цялост и суверенитета на Югославия, | 
осъдиха сепаратизма и тероризма и в Дек- | 
ларацнята подчертаха готовността на Белград да | 
решава проблемите в Космет с политически сред- I 
ства.

Ж

•лШаИшКСъвместното изявление на държавните ръко- 
водители с обнародвано след разговорите.

Президентът Мнлошевич и министър Прима- |ВН 
ков проведоха пресконференция без формалнос- ВкЯ 
тите на протокола. Най-напред говори югослав- 
ският президент, който помоли преди това да бъде 
прочетен текстът на съвместното изявление на 
държавните ръководители на Русия и Югославия, 
на руски, а след това и на сръбски език.

111 шПрезидентът Мнлошевич с делегацията на ЮВ

Президентът на Републиката Слободан Мнлошевич честити 
празника на личния състав на Югославската войска, като им 
отдаде признание за постиженията, отчетени в изграждането на 
командванията, единиците и институциите на Югославската 
войска и за успешното изпълняване на конституционните им 
задачи.

СЪДЪРЖАТЕЛНИ РАЗГОВОРИ: президентите 
Мнлошевич и Елцин

(На стр. 2)

; документи

: СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА :
! ПРЕЗИДЕНТИТЕ ЕЛЦИН И !
| МИЛОШЕВИЧ, ПОДПИСАНА В МОСКВА I

"Президенти те потвърждават принципната сипни акции срещу цивилното население. За ук- ■
■ си позиция за необходимостта от опазване па рспванс на доверието се обезпечава пълна сво- ][ 
. териториалната цялост н уважаване суверени- бода на движението на цялата територия на Ко- а
■ тота на СРЮ, осъждат всеки вид тероризъм, сово и Метохия. Няма да има никакви огра- ■ 
" сепаратизъм и въот.жени действия срещу ци-
■ вилното население, се казва и уводната част ма чужди държави и международни организации, ■
■ съвместното изявление на президентите на Ру- акредитирани в СРЮ, да могат на място да се [[
■ сия и Югославия Борис Елцин и Слободии Ми- запознаят с обстановката. ■
■ лошевич, подписано след проведените па 16 юни • I арап тира се безпрепятствена работа на ■
■ разговори на двамата държавни рз.ководи тели хуманитарните организации - Международния Л
Л в Кремъл. комитет па Червения кръст. Висшия комнеа- ■
■ Стремейки към стабилизация па обстанон- риат за бежанци и доставка на хуманитарни ^
■ ка та на Косово и Ме тохия, югославска та с трана пратки на посочената територия. л
Я изразява готовността си : • Обявява се безпрепятствено завръщане на ■

всички бежанци и преселени лица въз основа на ■ 
" • С политически средства да реши също- програми те, съгласувани с Висшия комисариат и
ш стиунищите проблеми въз основа на равенство за бежанци и Международния комитет на Чер- ■
■ между всички граждани и национални общности вения кръст. Дл.ржавата ще окаже помощ за я
■ н Косово. възстановяване на повредените къщи. ■
• • Стакпни цел безотсрочяапеда продължат • Съотнстно с намаляпаното на терористи- ■
■ нрегопорите между държанията делегация и чаените дейности, силите па сигурността ще на- , 
; делегациите па политическите партии на ко- маляват сойствсното си присъствие пзпън мяс- ■
• сопскитс алПапии, чаиочиали са.с срещан...... тото па постоянните си бази. *
• президента С. Милошсвич и лидера па албаи- • ООяияпа се готовността на С.1 Юда започне .
“ Косово и Метохия Ибрахим Ругопа.
■ • Прегояорите относно целия комплекс
• проблеми и Косопо и Метохия, включително н сганоияшше на
■ нилопете автономия н .............. .. с приетите меж- гашпанпя. ___ ,
• дупародин стандарти, ще се процеждат непре- вДиаматн президенти потвърдиха решитсл- „
: къснято и е динамика, коя то уто.....ш< двете „осата си да развиват сътрудничеството в полза .
» страни за постигане на значителен II иъзможно на народите от даете страни, на мира и етбил- *
■ по-бърз напредък. ""С™ в Пирона.
■ • Няма да сс предприемат никакви реире-

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ В ЧИН

По повод 16 юни- Деня на Югославската войска 
президентът на Сяюзна република Югославия Сло
бодан Мнлошевич издаде Указ за повишаване в чин, 
назначаване на нови длъжности и за прекратяване 
на професионалната военна служба на определен 
брой командири в Югославската войска.

Ш1чеипя за дипломатически иредтавнтелн на и

ЧЕСТИТКА НА
ПРЕЗИДЕНТА
МИЛОШЕВИЧ

Югославския'/' президент Слободан Мнлошевич изпрати 
гювод 16 юни - Деня на Югославската войска честитка до личния 
състав на Югославската войска, в която между другото сс кн /на.

но

” По повод 16 юни- Деня //а югославската войска изпращам 
личния състав на Югославската войска.

Югославската войска преодоля
преговори с ОССЕ при едновременно приемане ■ 
па нейната мисия в Косово и Метохия н въз- ■ 

членството нв СРЮ в тази ор- .
сърдечни честитки на

През отминалата година 
много трудности и предизвикателства и успешно изпълни кон
ституционните си задължения и професионалните си задачи. За 
тази работа и за постиженията в изграждането на командва
нията, единиците и институциите, личният състав на Югослав
ската войска е заслужил високи признания.

Честитейки ви празника, аз сьм уверен, че и занапред ус
пешно ще изпълнявате поставените пред вас задачи за доб(ю- 
деиствисто на нашата родина Съюзна република Югославия .

■ цитев

Ч■



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
... ПО МИРЕН НАЧИН,

С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА НАТО и съвременният 

цивилизационен избор на България
(От отр. I)

В отговори те си па журналистическите въпро
си Милошепич потвърди» че документът не съ
държа никакви отстъпки от вече афирмиранпта 

на Югославия. Той най-напред поблаго- 
дарн на Борис Елцин за гостоприемството и по
сочи, че разговорите са били откровени и макси
мално изчерпателни.

"Особено мп е драго, че президентът Елцин 
напълно разбра обстановката в Югославия 
надявам, че това ще допринесе и за но-доброто 
разбиране и от страна на международната общ
ност," каза Милошепич .

Отговаряйки на въпроса дали съвместното 
изявление предполага и присъствието па между
народни наблюдатели на Космет, Слободии 
Милошепич отговори:

- Ние неколкократно сме подчертавали, че в 
СРЮ като цяло, както и в Космет няма какво да 
крием. Всяка част на Югославия е отворена за 
всички чуждестранни представители, които се 
радват на нашето гостоприемство. Впрочем, 
преди няколко дни потвърди и нашето външно 
министерство, което съобщи на всички чужде
странни дипломати, че без специален режим за 
оповестяване могат да се движат из цялата тери
тория и да се информират за всичко.

Попитан дали е готов за преговори с т.нар. 
"Армия за освобождение на Косово Милошепич 
бе категоричен:

- Политическото ръководство, косовскнте по
литически партии не признават тези терористи-

Примиков: ТОПКАТА СЕГА Е 
НА АЛБАНСКА СТРАНА Перси тЯор ю България ли е в литнете п НАТО? Принципния, 

стратегическият илбор - нетввисиио дали, когн и кои ще ее осъществи. 
Струпа си до се томислим та това. Слава Богу, вее още има време да го 
направим в оставащите години до края на хилядолетието, пише Ангел 
Кондеп в статията еи ”Но стъпките на кошутата, с името на вълка" 
(ПА ГО и съвременният иипнлитаниоиен избор на България).
II няколко продължения на читателите на п-к "Братство ’ предлагаме 
тиключителнята част па обширната статия на Кондев, поместена а 
книжка 4 на списание ” ВС Контакти

Руският министър пи външните работи 
Еигсшш Примакоо лапай т съвместната 
пресконференции е Президенти Милошепич, 
че ли Русин "документът има голямо 
значение и че ошкриоа реални възможности 
за регламентиране на абешаноокаша и Кос- 
меш". _
"Топката сега е на албанската страна’’, 
добави той.

политика

п ;п се
Редакцията

Ако има изкуство, в което България е без съперници на между
народната арена на XX век (колко точна е в случая думата "арена’), 

безспорно е умението й да избира своите съюзници. Затова, както 
е до болка известно, тя със завидно постоянство печели битките и губи 
войните. За разлика от своите съседи. Нейната уникална дарба ’ да се 
вкопчва като "удавник за сламка" в губещи военно политически съюзи 
би могла, разбира се, да се оправдае със злощастно стечение на об
стоятелствата", 'превратностите на съдбата” и т.н. и т.н. Или иай-малко 
с липсата на по-добра алтернатива за партньорство в порива си да 
осъществи своя национален освобожденски идеал: обединяване на бъл
гарското племе в една голяма и силна държава. Възможността обаче с 
артистична безгрижност за трети, "фатален ’ път да направи необмис- 

- твърде вероятно отново погрешен! - избор натрапчиво насочва 
въпроса дали зад трайната неспособност да долавя по-далечните - 

по правило печеливши! - перспективи не се крие някаква по-дълбока 
Някак,,;, ■ вродена „е- Д_р Когиуев, философ

и Полишолог^ бивш дирек 
тор на Културно-йросвеш- 

иеншър за българите в 
чужбина ” Васил Айрилов”, 
Понастоящем Председател 
на Наимоналната агенция 
за стратегически изслед
вания и ПреПодавашел_в_ 
Славянския университет,

змесила с евтини

това
чсски групи. 11с виждам причина за преговаряне с 
терористите. Дз.ржавата може да преговаря 
лнтическите водачи па албанските политически 
партии ни Косово и Метохия. 11адявам се, че това 
ще уважат всички.

какво повече повлия върху Вас да се оиредс- 
гакава декларация - маневрите на 11ЛТО 

или аргументите на Москва" - понита предста
вителят на руска та телевизия.

- Основно с нашето определение за мир. Не 
виждам никаква връзка между това и маневр! 
на 11ЛТО. Що се касасс за руската позиция, Русия 
също така с за мир и за възможно по-бързо ре
шаване на тоя проблем”, каза президентът.

11а въпросът на австрийската телевизия - кога 
войска ще бъде изтеглена от Косо-

с по

лите затова
лев
към

1ТС
причина, 
достатъчност", която може да се 
преодолее само със свръхмобили- 
зация на интелектуалните и 
нравствени сили.

Като всяка нация, която има да
мияюгославската

по, Милошепич отговори, че няма никакви при- 
Югославската войска да не бъде на цялата 

Югославия”.
наваксва много историческо вре
ме, и българската често е необуз
дана в ламтежа си да сграбчи вси
чко и да не изпусне нищо от това, 
което моментът й предлага. Не
търпелива, когато трябва внима
телно да подбере бисерите, които случайността с ра 
стъкълца и е изложила на своята сергия. Губеща в печалбите ,защото 
още не се е научила - или е забравила как - да печели в загубите.

Но в целия обществено-политически и държавен живот на Бълга
рия от Освобождението досега има нещо особено, което го извежда вън 
от границите на характеристиката му балкански . Една тревожност, 
трескавост, неистовост. която свива хоризонта на всяко решение, на 
всеки порив, на всеки идеал, придавайки им измерението на нещо кон
юнктурно, временно, лековато. Изгежда не случайно възрожденският 
исторически романтизъм на един много популярен и до днес патри
отичен марш е вложил в устата на великия ни владетел думите, с които 
той обладава достойнството на константинополскня император: 
"...Нека поклон ми направи, че ще видим по-подир! . Това прословуто 
"по-подир”! То винаги се явява в най-новата ни история с аурата на 
нещо. за което не си струва дори да мислим. Като че ли непрекъснато 
бягаме от нещо или след нещо. като че ли непрекъснато сме преслед
вани или преследващи - без да можем да спрем и за миг, да поемем дъх. 
да съзрем гората зад прелитащите покрай нас дървета, просеката в 
стрелкащите се между листата слънчеви ленти. Да видим в обществе- 

развитие, посоката, пътя и храма. Ще го изрази 
най-трагичният български поет, гениално съчетал националния коп
неж с драмата на личния си живот: "Ден денувам - кътища потайни, нощ 
нощувам - пътища незнайни”.

Вътрешната тревожност, изпепеляващото страстно непостоянство 
като че ли са дълбоко "генетично кодирани" в българския национален 
темперамент: очевидци са ми разказвали как едни и същи тълпи в един 
наш град искрено са плакали по повод на две близки исторически съби
тия - от скръб при смъртта на последния български цар Борис III през 
август 1943-а и от радост при провъзгласяването на Народната репуб
лика през септември 1946-а. Отгоре на всичко външните условия, в 
които този темперамент трябваше да се изявява в протежението на 
нашия век. никак не благопрнятствуват както туширането на неговите 
слабости, така и разкриването на креативната сила в добрите му страни.

- Следва -

мини
територия на

Президентът кача, че ”и дума не може да става 
за изтеглянето на Югославската войска от която 
и да било част от територията на Югославия , 

Косово и Ме тохия.”

Руският Президент Борис Елцин разговаря 
на 16 юни По телефона с Президента па 
САЩ Бил Клитиън, за да го информира за 
разговорите, които е имал в Москва с 
югославския Президент Слободан 
Милошевич за кризата в Космет. В 
съобщение на Кремъл се Посочва, че _ 
Клитиън е изразил удовлетворение от 
резултатите на разговорите между Елцин 
и Милошевич.

включително и от
След пресконференцията, на която присъст- 

руският министър на външните работи Ев-ваха и
гений Примаков и ръководителят на югослав- 

Живадин Йованович, прези
дентът Слободан Милошевич бе приет от Моск- 

Всерусийски патриарх Алексей Втори.

ската дипломация

овекпя и

СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ И ВСЕРУСИЙСКИ ПАТРИАРХ АЛЕКСЕЙ II

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ РУСИЯ
мина трябва да се решават с мирни, справедливи и 
хуманни методи.

"Ние преди всичко се грижим за цивилното 
население, което беше изложено на редица опас
ности", каза Милошевич.

Всеруснйският патриарх критикува пресата за 
това, че в информациите си не дава точна пред
става за събитията в Югославия.

Спомняйки си посещението си в Косово преди 
няколко години, патриарх Алексей Втори каза: 
"Аз видях как в този регион спокойно живеят хора 
от различни националности п вероизповедания”.

Патриархът осъди заканите на НАТО срещу 
Югославия.

"Всичко това е препдприето без решение на 
Съвета за сигурност към ООН", подчерта Алек
сей Втори.

Московският и Всерусийски патриарх Алек
сей втори подкрепи в Москва югославския през
идент Слободан Милошевич в наслояванията му 
да опази целостта на Югославия.

"Косово е специално място, където се намират 
множество светилища на православна Сърбия, 
където всичко е свързано с историята на борбата 
на народа за свобода и независимост", каза всеру- 
сийският патриарх на срещата си с югославския 
президент в Светоданиловския манастир в Мос
ква.

лаконичноното си

Изразявайки благодарност към Русия за подк
репата й в опазването на териториалната цялост 
и суверенитета на Югославия, президентът Мило
шевич подчерта значението на това, че Русия 
осъди тероризма на Косово и Метохия.

В разговорите беше потвърдено съвместното 
становище, че проблемите в тази сръбска покрай-

Д-р Ангел КОНДЕВ

Димитър ОСТОИЧДРУГИ ПИШАТ

КРАМОЛИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ВСИЧКИ
ПРОВОКАЦИИТЕ НА МАРКО ШУКАРЕВ И ЗДЕНКА ТОДОРОВА СРЕД БЪЛГАРИТЕ В СРЪБСКО

иционнпте партии. Останалите 28 са от управляващата Со
циалистическа партия. Никола Стоянов кметува вече трети 
мандат - такава е волята на избирателите, а мнозинството 
от тях са българи. В община Димитровград има 8000 изби
ратели. Ако приемем, че в гласуването са участвали всички, 
за да бъде избран едни съветник, е необходимо да получи 
242 гласа. И понеже обикновено не гласуват всички, то една 
партия може да прокара в управление един свой кандидат и 
с по-малко гласове. Фктът, че ДСБ10 на Марко Шукарев 
няма избран нито един свой член в общинския съвет, сам по 
себе си говори за влиянието му сред населението на Дими
тровград.

Марко Шукарев и Зденка Тодорова са скарани с всички, 
които не желаят да играят по тяхната гайда. Логично е да 
се попита например защо след като се представят за най-ро- 
долюбивите българи, успяха в самото начало да се скарате 
ръководството на новооткрития Български културно-ин
формационен център. В началото на май те разпростра
ниха чрез БТА обвиенение срещу центъра и срещу българ
ския посланик в Белград г-н Ивайло Трифонов, който спо
ред писмото на Зденка Тодорова "открито се е сложил на 
страната на КИЦ и срещу ДСБЮ и Хелзинкския комитет, 
като подобно на сръбските власти раздели българите в

Западните покрайнини на благонадеждни и на неблагона
деждни". Както научихме, на молбата на БТА за коментар 
посланик Ивайло Трифонов е заявил, че "на клевети и ин
триги не отговаря”. По-точно определение от това е трудно

Те са непрестанни. Използва се всеки повод, за да се 
създаде напрежение сред българите, които живеят в гра
ниците на Съюзна република Югославия, и това напре
жение да се тиражира чрез радио "Свободна Европа” или 
директно чрез българските медии. Поводът няма значение. 
Може да е 120-годишнината от освобождението от турско 
робство. Може да е откритият неотдавна в Димитровград 
Български културно-информационен център. Може да е 27 
януари - денят на сръбския светец Сава, или пък 24 май. 
Няма значение. Важно е да се шуми, да се създават на
прежение и омраза, да се доказва колко е потисната българ
ската народност в Югославия.

Марко Шукарев говори от името на Демократичния 
съюз на българите в Югославия (ДСБЮ), а Зденка То
дорова се афишира като председател на Хелзинкския коми
тет за защита на правата и свободите на българите в Юго- 

И двамата живеят в Димитровград. Не употребявам 
старото название на град Цариброд, защото неговите жите- 

референдум решиха името му да си остане Дими-

да се намери.
Марко Шукарев и Зденка Тодорова се опитаха да опо

рочат една великолепна инициатива на нашето Дружество 
за българско-югославско приятелство, посветена на 120- 
годишнината от освобождението от турско робство. През 
целия януари гражданите на Димитровград 
местната кабелна телевизия фнлите "Капитан Петко вой
вода” и "Козият рог”. На 29 януари в салона на Дими
тровградския общински културен център Николай Хайтов 
и аз проведохме открита творческа среща. И понеже нико» 
не пожела да се хване на провокациите на Шукарев и То
дорова, които присъстваха на срещата, на другия ден в 
обедната емисия на "Свободна Европа" Ели Юрукова. като 
се позова на доносите на Шукарев и Тодорова, изсипа ку 
нелепи клевети срещу Николай Хайтов, конто се тиражи 
раха и в нашите средства за информация.

Имали сме случай да четем оплаквания на Марко ШУк‘т 
рев, че сърбите карали и българите в Югославия да чесТ®‘ 
на 27 януари деня на Свети Сава, а знайно е, че този све

гледаха по

славия.

ли на 
тровград.

Община Димитровград се управлява от българи. От 
33-мата общински съветници 32-ма са българи и само един 
е сърбин. От всичките 33-ма петима са издигнати от опоз-

ШшшШ© 19 ЮНИ 1998 г.



ВЪВ ВСИЧКИ КАЗАРМИ : >Тг Т МЕ :Г».рйяйзкжакгж.■“1..!21^^ТБРАНА1А НА родината
ните сили да прерастиат въоръжа
военна

• ДИМИТРОВГРАД

СПОСОБНИ ЗА 

ЗАЩИТА НА 

СТРАНАТАвъв внсокопрофесионална
за ефикасно про- 

евентуален агресор • Лич- 
ефикасно, 

ангажиране и само- 
насилствено премн- 

държавната граница и посегателствата на 
терористите срещу нашата страна.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА Въпреки трудностите, в които се намираме, войската 

на Югославия е способна да защити границите и терито- 
риалната цялост на страната, което тези дни и доказва, 
особено на границата ни с Албания”, изтъкна майор Горан 
Петкович, комендант на граничните войскови части по 
повод празника на ВЮ.

Централното тържество в Димитровградска община 
се проведе в казармата в Димитровград в присъствието на 
представители на Нишката военна област. Общинската 
скупщина и фирми и ведомства от Пирот и Димитровград, 

местното население. Говорейки на тържеството, 
майор Петкович между другото изтъкна, че войската у 
нас и занапред здраво е свързана с народа, особено с мест
ното население и винаги е готова да помогне. За това 
говорят километрите пътища изградени от войниците, 
мостовете, водопроводите и много други обекти. В Ди
митровградска община войската и населението винаги са 
били едно. За това успешно сътрудничество майор Петк
ович връчи благодарствени писма на отделни фирми и 
ведомства, между които и на Общинската скупщина, Цен
търа за култура, "Комуналац”, "Металац”, "Първи май”...

От името на гражданите председателят на Общинската 
скупщина Никола Стоянов честити празника на войни
ците, а на поделението връчи подарък-съвременна ком
пютърна техника. Наградени бяха с признания и отпуски 
най-добрите войници и командири.

организация, оборудвана 
тивопоставяне на всеки 
ннят състав на въоръжените 
професионално и с максимално 
отверженост осуетява опитите за 
наване на

сили
НАЧАЛНИКЪТ НА 

ГЩ НА ЮВ ПОЛОЖИ 
ВЕНЕЦ НА ГРОБА 
НА НЕЗНАЙНИЯ 

ВОИН

Денят на Югославската войска -16 юнн -търже
ствено беше отбелязан навред из страната стърже- 
ствено построяване и дефиле на единиците и ко- 
меморативни събрания пред паметниците на пад
налите боици и герои в освободителните войни.

Във всички казарми бяха прочетени поздрави
телните телеграми на югославския президент Сло- 
оодан Милошевич,

както и

Делегация на Югославската войска, 
началника на Генсралщаба на Югославската 
войска генерал-полковник Момчило Першиич, 
положи венец на Гроба на незнайния 
А вала.

начело с
съюзния министър на отбра

ната Павле Булатович и началника на ГЩ на ЮВ 
генерал-полковник Момчило Перишич

воин на

В паметната книга генерал Першиич написа:
На всички знайни и незнайни паднали бойци 

за свободата на своя народ”.
След изпълнението на химна ”Хей, словени” 

генерал Перишич, заедно с членовете на деле
гацията, генерал-майор Благойе Граховаци кон
траадмирал Владо Нонкович направи преглед 
на построената гвардейска рота на ЮВ.

Началникът на Генералщаба 
Югославската войска, генерал-Полковник 
Момчило Перишич йрие Представител 
сухойъшнише войски и им честити 16 юни - 
Деня на ЮВ, който едновременно е и Ден 
този най-масов вид в югославската армия. 
Делегацията на Сухойъшнише войски се 
водеше от Помощник началника на ГЩ за 
този вид, генерал-майор Миодраг Па пич. 
Генерал Перишич Прие и генералите, които По 
Повод Празника бяха Произведени в По-горни 
чинове и им честити новите звания и 
армейския Празник.

на

и на
А.Т.

на
• БОСИЛЕГРАД

• НИШ

ГАРАНЦИЯ ЗА МИРАЮВ Е ГАРАНТ 

ЗА МИРА И 

СИГУРНОСТТА

Денят на Войската на Югославия - 16 юни - бе озна
менуван със скромно тържество в граничната застава в 
Босилеград. Представители на Общинската скупщина, по
литическата структура, предприятията и организациите 
посетиха казармата, където честитиха празника на коман
дирите и войниците и им пожелаха успехи при изпълне
нието на дълга към държавата.

Командирът на граничното поделение Драган Савич 
най-напред припомни историческия ден през 1876 година, 
когато е бил създаден военен съюз между сръбската и 
черногорската войска за борба срещу турцнте, а след това 
изтъкна резултатите на поделението си при изпълнението 
на високоотговорните задължения.

Председателят на Общинската скупщина Сотир Соти
ров лично и посредством медиите отправи честитка към 
командирите и войниците на поделението, в която от името 
на ОС п гражданите на общината им пожела успехи при 
изпълняването на конституционните им задължения и про
фесионални задачи. "Честитейки празника ви, аз съм убе
ден, че и занапред успешно ще сътрудничите с населението 
и обществената структура на нашата община, че профе
сионално ще изпълнявате възложените ви задачи и че ще 
продължавате да бъдете гаранция за мира”, се казва между 
другото в честитката на Сотиров.

Честването продължи в граничните застави, където, 
както и досега, освен местното население присъстваха и 
представи тели на предприятия и организации от общината 
и вътрешността. Не липсваха и скромни подаръци. Елек
троразпределителното предприятие от Лесковац връчи 
цветен телевизор на граничното поделение.

Във всички единици и институции на Трета ар
мия и единиците на Военновъздушните сили и 
противовъздушната отбрана на ЮВ в Ниш, бе от
белязан 16 юни - Деня на ЮВ. На

ЧЕСТИТКА НА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР МОМИР 
БУЛАТОВИЧ централното

тържетво в казармата "Бубански хероин” в Ниш, 
началникът на Щаба на Трета армия, генерал-под
полковник Миодраг Симич особено подчерта, че 
тазгодишният Ден на ЮВ се отбелязва под знака

ПАЗИТЕЛИ НА 

СУВЕРЕНИТЕТА на високи резултати отчетени във всички области 
на боевата готовост.Съюзният премиер Момир Булатович изпрати 

най-сърдечни честитки от името на Съюзното 
правителство и от свое лично име до личния състав на 
Югославската войска и Съюзното министерство на 
отбраната по повод 16 юни - Деня на ЮВ

"Сключването на първият договор за военен съюз 
между братските държави Сърбия и Черна гора на 16 ните няколко месеца са осуетени многобройни 
юни 1876 година е събитие с най-голямо значение за покушения за нелегално или насилствено ирсми- 
общата съдба на черногорския и сръбския народ. Тази наване на територията на СРЮ от албанска тери

тория. И на просторите на Космст, както и на-

-Войницитс и командирите на Трета армия на 
ЮВ, и особено на Прищинският корпус, през изми
налия период прояви голяма храброст и решител
ност, висока професионална подготвеност при 
изпълняването на сложните задачи. През послед-

дата задължава нашата войска и всички граждани да 
пазят единството, да укрепват патриотизма и от
браната на териориялната цялост и суверенитета на 
Съюзна Република Югославия - се казва в честитката 
на Момир Булатович.

всякъдс другаде, на всички наши простори лич
ният състав на Югославската войска е гарант за 
мира и стабилността,” каза генерал Симич. в. Б.

.ДУМА" софия

вестник на българската народност "Братство” и списание 
за деца "Другарче а също така и различни книги. От 1996 
г. това издателство е на държавен бюджет. Неговите изда
ния се печатат иа български език. Но дейността му е по
дложена па охулваме от същите тези господа, като се 
премълчават заслугите му в пропагандирането на българ
ските литература и изкуство, а също така и на творчеството 
на българите - писатели и художници, които живеят и твор
ят в СР Югославия. Само в 4 броя на сп. "Мост" от 1996-1997 
г. например са публикувани произведения на 34-ма българ
ски писатели и репродукции от 13 художници - класици и 
съвременници. В 5 броя на детското списание "Другарче" 
от 1996-1997 г. са поместени творби на 15 български автори 
- от Иван Вазоп до Дончо Цончев. С постоянната си рубрика 
"Първи стъпки” това списание издирва и поощрява мла
дите таланти още от ученическата скамейка - на неговите 
страници те осъществяват първите си публикации.

Много страници могат да се изпишат, ако се проследи 
дейността на димитровградския театър "Христо Ботев", на 
самодейния театър при Народната библиотека, на Худо
жествената галерия. Голяма е заслугата на тази културни 
институции в ползотворното им сътрудничество със сродни 
творчески колективи п личности в България.

Да, на територията на СР Югославия живеят граждани, 
принадлежащи към българската народност. Добре е из
вестно кой носи вината за това. Но мнозинството от тези 
граждани гледат на себе си като на мост за сближаването и 
единението между нашите братски народи. Тъкмо поради 
това те са обърнали гръб на провокациите иа Марко Шу- 
карсв п Здеикп Тодорова.

българското православие. Св. Сова идва в премължлва фактът, чс директорката иа центъра Зорица
Милева писмено с увдомила М. Шукарсв, чс той трябва дасе тачи и от

България през 1235/1236 г. с важна мисия в интерес на 
българската църква. Той умира във Велико Търново и цар съобщи на ръководството на ансамбъла да се обърне ди- 
Иван Асен го погребва с почести в черквата "Свети 40 ректмо към центъра за договаряме иа часа п реда за 
мъченици". По-късно след дълги преговори неговите провеждането на тържеството, каквато с установената 
мощи са пренесени в Сърбия. практика. Говп М. Шуклрем не прави. 1оститс пристигат н

Учудващо е "откритието” на ст. н. с. Пламен Цветков, започват своето мероприятие иа открито, без да имат раз- 
за което прочетохме в кореспонденцията на Виолета Раде- решение за това. Останалото е известно. БИ I показа таи- 
ва (в "Демокрация”, 26 V 1998 г.). При посещението на цуващия на улицата ансамбъл и двама полицаи, които гле- 
Погановския манастир на 24 май т.г. Цветков установил, чс дат. Последва пресконференция ш М, Шукарсв и много 
"макар в църквата да е запазено ичображенисто на Свети прикачки ча издавателствата над българите а С1 Юго- 

Х1У-ХУ в". И ще: "Нали- славни.Иван Рилски, останалите не са от 
чието на

какви са били първоначалните стенописи? Знайно е, чс българите члд граница. И отново героят с Марко Шукарев.

Св Ивчн /„елки Що « отнася до Св. Сава, Пламен Цвет- ският посланик Ивайло Трифонов зинел само. че воли- 
ков би следно да «рачходи до Рилския манастир, където цвята щяла да повика Шукарев ча да даде обяснение ча 

видно място ще види образа на Са. организирането иа незаконна публична проява в Цариброд 
СтеаТГиГтакГи с^шатшн параклнс, посветен „а него. но повод 24 май". Да.. М. Шукарев е бил повикан, но не се е 

Сканю-ът с концерта на фолклорния ансамбъл "Зор- явил. Л когато един гражданин, повикан от полицията, не 
нн,и" ГХмитровгоаяТч 24 май беше поредната провока- се явява, тя сама си го довежда. 1 ражданипът иа Димн- 
цГна Шрко Шук%Лсв и Зденка Тодорка. Българската тровград Марко Шукарев няма привилегията «в прави из- 
национална телевизия и вестниците, които писаха за слу- ключение. 
чая, пропуснаха (п вероятно не са били осведомени) една 
малка подробност. Вярно е, че Марко Шукарев с писмо е 
поискал салона на центъра на българския ансамбъл, но сс

От 40 години п СР Югославия съществува издателство 
"Братство” със седалище в Ниш. 'Го издава списание зп 
литература, изкуство, наука и обществени въпроси "Мост",
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДСЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

ОТБОРНИЦИТЕ ИСКАТ ИЗЧЕРПАТЕЛЕН 
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНАРИТЕ

НЯМА МИЛОСТ КЪМ 
СПЕКУЛАНТИТЕ

По мнението на народните представители, на сесиите на ОС по-често трябва да се разисква « 
трудностите в стопанството в общината и за работата на ИО и общинските служби и инспекции

годишната и програмата за тазгодишната работа на 
Центъра за култура, понеже ”неса изпълнени всички 
необходими условия”.

За да компенсира недоимъка на пазара на някои основни продовол
ствия, Правителството на Сърбия реши да се отпусне определено ко
личество хранителни изделия от Републиканските резерви. Въпреки, че 

пазара са доставени достатъчни количества такива продоволствия, 
те трудно се намират в търговската мрежа, защото определени хора ги 
изкупват от Републиканските резерви и ги крият в складовете, за да 1 и 
продават на по-високи цени. Поради това търсим от компетентните 
инспекционни служби в Димитровград да наложат рнгорозеи контрол 
и да осуетят такива далавери.

Републиканските и общински служби са длъжни да осуетяваттакива 
прояви и най-строго да накажат отговорните за това. Защото п ус- 

вършн натиск върху Сърбия, която настоява да 
запази териториалната цялост на държавата, няма и не може да има 
място за спекуланти и далаверджии. Цепите на олиото, захарта и дру
гите основни продукти трябва непременно да се запазят на старите си 
нива, понеже, поради ниските си доходи гражданите не са в състояние 
да плащат високите цени които се диктуват от спекулантите.

Димитровградските радикали ще направят всичко,
да защитят интересите на гражданите и да им оказват всякакъв

На състоялата се миналия петък IX сесия но Об
щинската скупщина в Босилеград отборниците обсъ
диха и приеха отчета за миналогодишната работа на 
Изпълнителния отбор на ОС и на общинското упра
вление. Същевременно обаче те изнесоха редица за
бележки и предложения. Гвпче Василев каза, че ог- 

изобилстпупа с "декларативни изявления”, че 
в него липсват данни и съдържателност, като под
черта, че с голям броят на работещите в общинското 
управление и п организациите, които се финансират 
от общинския бюджет. Кронс Николов попита колко 
нови работници са приети в органите на управле
нието, дали всички прислужници към местните кан
целарии работят и ако не работят, защо получават 
заплати. След като поиска ОС по-често да разглежда 
и анализира работата на ИО и на общинското уп
равление, Владимир Стоичков каза, че се налага ОС 
да бъде осведомявана за работата на инспекциите, 
както на общинските, така и на републиканските, 
които действат в общината. Д-р Боян Пенев под
черта, че стопанството в общината е в твърде тежко 

и се налага не само ИО, но и ОС по-често 
да разискват за проблемите му. Гоне Григоров 
ИО на ОС да изготви отчет зя тона как се реализират 
решенията на ОС, както и анализ за състоянието на 
стопанството и на останалите дейности и да посочи 
пътищата за решаване на трудностите. По думите ма 
председателя на ОС Сотир Сотиров всички тези за
бележки и предложения заслужават внимание и ще 
бъдат постоянна задача на ИО.

Преди да приемат отчета за миналогодишната, 
както и програмата за работа на Народната библио
тека за тази година, отборниците поискаха 
ведомство да се изготви системаз изация на работните 
места, чрез която да се уточни колко работници 
трябва да работят тук. При това подчертаха, 
налага да се обърне по-голямо внимание на популя
ризирането на книгата и културата. Изпълняващият 
длъжността директор Иван Евтимов заяви, че 
ложеннето в това ведомство се подобрява, но липсват

нл
В. Б.

ВЪПРОСИ НА ОТБОРНИЦИТЕ
В началото на сесията няколко отборникачетът

поискаха отговор на въпроси, на някои от които 
отговори председателят Сотиров, докато отго
ворите на другите ще бъдат подготвени за след
ващата сесия.

Иван Трайков: Не ми е известно какво уни
щожава листата на овощните дръвчета, но със
тоянието е повече от тревожно. Ако не се пред
приемат спешни мерки, катастрофата сигурно е 
близо.

ловпята, когато се

което е по силп-
Драган Иванов: Ние гласувахме бюджета на 

ОС, но в него не бяха предвидени средства за 
фалитния директор на "Слога”. Точ- 

е, че заплатата му ще се плаща от бюджета 
и на колко ще възлиза тя?

Крум Миланов: Пътят от Две реки към Ду
кат вече е непроходим от свлачища. Питах мноз
ина, питам и тук - кой трябва да го поддържа и 
защо не прави това?

Стоичко Андонов: Защо не продължава из-

те им 
вид помощ.

След срещата с представители на СПО, 10Л и С НС по инициатива 
Сръбската радикална партия беше договорено да се обезпечат поме

щения за всички партии, конто имат свои отборшщи п Общинската 
скупщина в Димитровград. Затова осведомяваме гражданите, че когато 
получим такова помещение, в него веднъж седмично ще има приемен 
ден на депутатите в Републиканския парламент, г-п Бойки Велкопич 

г-н Драган Павловнч, конто ще разговарят с гражданите и ще 
приемат техните жалби и оплаквания. Понеже тези двама пародии 
депутати са избрани с вашата воля, те са готови да отнесат всички 
проблеми и въпроси до компетентните министерства в Правителството 

Сърбия и ще предприемат всичко възможно тези проблеми да бъдат 
решени в полза на гражданите на Димитровград. По такъв начин за 
Пръв път след 50 години днмитровградчани ще видят, че имат депутати 
и че това са хора, които народът е избрал да отстояват неговите интер
еси, - се казва в съобщението на ОО на СРС в Димитровград.

заплата на 
полина

положение
поиска

или

граждането на пътя от Минчов мост към Лиз
бата? Кооперативният дом в Горна Любата про
пада, кой трябва да го поддържа?на

Ганче Василев: Често констатираме, че няма
ме преподавател по музикално изкуство, но 
нищо не предприемаме, за да имаме такива ка
дри. Готова ли е ОС да отпусне стипендия?

Председателят Сотиров каза, че специалисти 
ОС и инспекторът по горско дело трябва да 

проучат въпроса на Трайков, разбира се, и да 
предложат мерки за спасяването не само на 
овощните дръвчета, но и на горите. "Фалитният 
съдия в Стопанския съд в Лесковац определя 
заплатата на фалитния управител на "Слога”, но 
на колко ще възлиза тя, не ми е известно. Тя ще 
се изплаща от бюджета на общината”, осведоми 
той. Пътя за с. Дукат, който е с регионално зна
чение. трябва да поддържа Пътното предпри
ятие от Враня. Още веднъж, каза Сотиров, ще 
поискам той да бъде почистен. ”3а това кои пъ
тища трябва да се изграждат тази година, 
домих всички компетентни органи, включително 
и правителството. Това се отнася и за пътя от 
Минчов мост към Любата”, подчерта той и каза, 
че специалисти на ОС ще изучат въпроса за Ко
оперативния дом в Горна Любата. Преподавател 
по музикално изкуство нямаме и предлагам учи
лищата да намерят заинтересувани ученици 
студенти, на които ОС да отпусне стипендия, каза 
Сотиров.

в това

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

Предложени кандидати за 
членове на ОО

къмче се

по-

средства за набавянето на нови книги.
Отборниците приеха отчетите за миналогодиш- 

работа и плановете за тезгодишната дейност на 
общинската оргнизация на Червения кръст и на фут
болния клуб ”Младост”, няколко решения из обла
стта на комуналната дейност, както и решение, с 

определиха минималното количество работа, 
което трябва да изпълнят работниците на 
комунално предприятие ” Услуга” по време 
туална стачка. Отборниците не приеха предложе
ното решение за комуналното уреждане и хигиената 
в града, в което беше посочено, че в централната 
на града не е позволено да се отглеждат домашни 
животни. Според приетото решение, позволено е от-

обекти,

На заседание в понеделник Изпълнителният отбор на Общинския 
отбор на СПС в Босилеград предложи Нада Стойнева, Ивалчо Станчев, 
Живко Стоилков, Васил Стаменов. Милан Миланов и Иван Тончев за 
членове на ОО. Те ще бъдат избрани на предстоящото заседание на 
Общинския отбор по съкратената процедура, т.е. чрез т. нар. коопти- 
ране". Както вече писахме, заради кадрово подсилване Общинският 
отбор на СПС реши на последното си заседание да увеличи броя на 
членовете си от 35 на 41. ИО на ОО на СПС предложи д-р Крум Накев 
за член на Окръжния отбор на СПС, така че босилеградските социал
исти занапред ще имат четирима представители в този партиен орган.

Разглеждайки въпроса как младите с виеше и полувисше обра
зование по-бързо да получават работа, членовете на ИО се застъпиха 
за това предприятията и организациите в общината да му посветят 
дължимото внимание, т.е. да изучат съответните възможности и да 
приемат младите висшисти, за чието стажуване средства ще осигури 
Трудовата борса.

пата

което осве-
явното 

на евен-

част

или
глеждането на домашни животни, но само в 
конто изпълняват определени "санитарни условия . 

На сесията не беше обсъден отчетът за минало-в. Б.

ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА (2)СТОПАНСКОТО СЪЖИВЯВАНЕ

МИГРАЦИЯТА ОБЕЗЛЮДИ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА
Църни Као), както и в околността на Белград - Мокри луг, 
Раковица. Баньица. Общоизвестен е фактът, че много хора 
от този край са се изселили в Неготннска Крайна, Пирот, 
Ниш. Топлнца и в други градове и краища. Характерно е и 
това, че в предишните периоди преселниците са се групи
рали в отделни селища (Котлуевац в Зайчар, Рогоз в Пи
рот...), а в по-ново време те се заселват индивидуално и във 
всяко отношение се интегрират в новата си среда.

Вече споменахме, че в периода от 1941 до 1981 година 
на територията на общината са се заселили около 1400 лица. 
През дългата история на този край не е имало заселване на 
много хора от други краища. Единствено през 1688 година 
голям брой българи от околностите на София са се пре
селили в околността на Цариброд. Имало е и краткотрайни, 
военни доселвания. След Кримската война (1857 г.) 
край са се заселили значителен брой черкези (в 
Димитровград съществува старото название Черкезка ма
хала). Преди това, когато през 1829 година е поставена 
граница между Сърбия и Турция недалеч от Алексинац. в 
нашия край са се заселили голям брой турци и черкези. 
Турците заселват тук мюсюлмани от Кавказа, който за
воювали руснаците. Поради разбойничествата му на цари
градския друм това население било преселено в околнос
тите на Прищина и в Турция, така че в нашия край е

Някои демографски проблеми в отделни краища на 
Република Сърбия, каквито са например неравномерният 
прираст на населението и ниският наталитет, са характерни 
и за Димитровградска община. От общо 190 общини в ре
публиката само 8 общини имат по-нисък естествен прираст 
на населението от нашата община. Към тези общини спадат 
и крайграничните общини Бабушница и Църна трава. 
Според смъртността на 1000 жители през 1995 година Ди
митровградска община беше на пето място в Сърбия. Тези 
обезпокояващи данни трябва да бъдат анализирани всеоб
хватно и задълбочено, като се акцентува върху въпроса за 
наталитета. Когато се погледне списъкът на общините с 
най-изразени негативни демографски процеси, лесно се за
белязва, че това са предимно крайгранични общини, като 
например Димитровград, Босилеград, Църна трава, Бабу
шница, Княжевац...

Анализирайки данните от всички преброявания на насе
лението след 1921 година (оттогава се върши редовно пре
брояване на населението в тези краища), можем да забеле
жим, че освен в един период от двадесетина години - до 1948 
г., не е ни имало прираст на населението в общината. От 
1921 година населението на територията на общината в 
сегашните й административни граници е намалено с 32 %. 
Намалението на броя на жителите й е било най-голямо в 
периода от 1953 до 1961 година. Не можем със сигурност да 
посочим всички фактори, които най-много са повлияли за 
създаването и протичането на едни такива неблагоприятни 
демографски процеси. Безспорно е обаче, че едни от тези 
фактори са известните проблеми край границата: ярко 
изразено изоставане в икономическото развитие, недос
татъчни възможности за ефективно използване на природ- 

ресурси, несигурност на живота край границата и пре
дизвиканите от нея психологични травми.

В демографските процеси в общината отделно място 
заема миграцията. Като се има предвид ниската смъртност 
на бебетата, която е резултат от доброто здравеопазване, 
тогава става ясно, че освен от ниския наталитет, драстич
ните промени в структурата на населенеието в общината са

жителите от нейната

територия.
Първите данни за някои селища в общината датират 

още отпреди 500 години. Някои от тези селища обаче в 
близко бъдеще ще изчезнат. В преброяването на турските 
спахилъци от 1447 - 48 година във Височката нахия се 
споменават Волев дол, Брайковци, Г. Криводол. Славния. 
Тогава Висок е бил в големия спахилък на някой си Али 
Шарабдара. В нахията Знеполе са записани селата Б. дол, 
Драговита, Пъскашия, Петачннци, Петърлаш, Ракита и 
Сливница, след това Власи, Вълковия и Бребевннца. Соб
ственост на някой си Али бег са били Б. дол, Планиница и 
други села.

Споменахме тези исторически данни, за да подчертаем 
факта, че някои селища в общината са съществували още 
в далечното минало, но много скоро, за съжаление, ще 
бъдат обезлюдени напълно. От друга страна, съществу
вайки като селище с различни имена, Димитровград има 
хилядолетна история. Дълги векове е живуркал като село 
(съществували са две села с името Цариброд - Голям и 
Малък), а в периода след Втората световна война израсна 
в градче със 7500 жители. След освобождението от турците 
Цариброд е имал около 100 къщи, обаче само за няколко 
години броят им нараства на 800. Голямото увеличения на 
броя на къщите е резултат от заселването в града на много 
семейства от околните села, Пирот и други места.

Когато става дума за изселването, в Димитровградска 
община се забелязват два района със специфични осо
бености. По-бедната, южната част на общината, отколе се 
е насочила към печалбарството, което е предизвикало ин
тензивно изселване на жителите й. Тъй като северната част 
на общината е била по-богата, от нея са се изселвали много 
по-малко жители, но през последните три десетилетия и 
този край беше обхванат от рязка миграция.

Общо взето, Димитровградско почти винаги е било 
край, от който са се изселвали повече или по-малко хора. 
Според някои източници, не съществува град в Южна Ру
мъния (Влашко), в който да не живеят преселници от нашия 
край или техни потомци. Цвийич посочва, че преселници от 
торлашкия край има в басейна на Лепеница (Сипич и

в този

останало само православно население.
Приведените данни показват, че миграцията може да се 

смята за една от най-важните причини за намаляването на 
населението в общината. За останалите причини за този 
процес ще говорим по-късно. Тук ще посочим още един 
обезпокояващ факт: между последните две преброявания 
(1981 и 1991 г.), значи в период от десет години, броят на 
жителите в Димитровградска община е спаднал от 0,16% на 
0,14% от общия брой жители в Сърбия.

Освен ниския наталитет и изселването на голям брои 
жители от общината, за умирането на димитровградските 
села повлия и миграцията в рамките на общината по 
посоката село - град.

ните

- Следва -
Петър ТАСЕВ

предизвикани и от миграцията на
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ПРЕД ОКОЛО 200 000 ГРАЖДАНИ
^ важаемн господ! АЕРОМИТИНГ ” БАТАЙНИЦА ’98”Във вашия в-к от 5. 6. 1998 г. е отпечатана 
™'"тп"?,Д заглавие "Новият директор 
Ж БоР • в к°ято са изнесени редица неи- 
сзиин, чнято цел е да камуфлира мръсотиите

Г н0М° беЦ1аНаЗНачен новпят Директор.
1 -н Милан Мицов стана директор на "Бор”

»-р—р.
совъднн инженери и един юрист, а неговата спе
циалност на строителен инжинер не беше вклю
чена в конкурса, защото "Бор" „е е стронтеле- 

Дървообработвателно предприятие. Тон 
още не е представил трудовата си книжка в 
Бор , защото е собственик на частна фирма.

В статията на Братство” той твърди, че за 
два месеца е направил ремонт на машините, че 
е увеличил производството няколко пъти, че е 
осигурил суровини, запланувал въвеждане на 
производствени програми, чс е намерил нови 
делови партньори в страната и чужбина, че е 
заздравил трудовата дисциплина 
чил заплатите на 
точно. Истината

Никакъв ремонт не

продава чрез г 
значи, че става

посредници на италианците, не 
дума за италианска производ

ствена програма . За да бъде това наистина про
изводствена програма за чуждестранен пазар,са 
нужни всеобхватни мерки от разширяване на 
асортимента, производството, продажбата, 
ркетинг и т.н.

Не е спорно, че е

съ-
По повод 16 юни - Деня на Югославската войска - в неделя се

проведе аеромитинг Батайница ’98”, на който демонстрираха уме
нието си военни и цивилни летци, както и спортните пилоти от 
нашата страна. На централната манифестация по повод армейския 
празник, която се наблюдаваше от около 200 000 граждани, при
състваха президентът на Република Сърбия Милан Милутинович, 
президентът на Черна гора Мило Джуканович, съюзният вицепре
миер Никола Шаинович, съюзният министър на отбраната Павле 
Булатович, началникът на Генералщаба на Югославската войска 
генерал-полковник Момчило Перишич, министърът на вътреш
ните работи в Сърбия Влайко Стоил кови1!, министърът на вът
решните работи в Черна гора Вукашин Мараш и други гости.

Въпреки променли
вите атмосферни условия

ма-
едва ли не без

намерил нови делови пар
тньори в страната и чужбина. Но той 
век, който да ръководи продажбата 
изделия и на новите делови 
ставя 15% отстъпка

няма чо- 
на готовите

партньори предо- 
за плащане в брой, нямано, а

точни калкулации за цента на своите продукти, 
а ги определя едва ли наизуст, без 
тел ни изчисления за

нредвари- 
изразходвани материали и 

време за изработка, производството 
рзано със склада за готовите изделия, не се знае 
точното състояние в

не е свъ-
щ почти цялата предвари- 
щ телно запланувана про- 
Щ грама беше изпълнена, а 
11? вятърът и ниските обла- 
щ ци попречиха на парашу- 
щ тистите от 63 парашути- 
Ш стка бригада да направят 
щ десант. Тази единица бе 
щ представена от парашу- 
Щ тисткия екип "Небесните 

видри”, чийто членове с 
парашутите "крило” но- 

< ,. -V •л-Й сеха знамето на СРЮ, и 
знаците на ЮВ, Военно- 

X, /Щ въздушните войски и

склада, няма никакво 
счетоводство в цехове те и всичко се нрави без 
придружаваща документация и чрез устни дого
вори.

Няма значение и казаното за заздравяването 
тРУДовата дисциплина, защото работниците 

и преди това си бяха дисциплинирани и съвестно 
работеха и само благодарение на това фирмата 
оцеля.

и че е увелн- 
работниците. Това просто не е 
е следната:

на

е правен на машините, а 
са извършени дребни поправки на две бренти и 
на два банцига, които не работеха поради дре
бни дефекти. Ремонтиране 
поправка на всички машини, съществуващи в 
предприятието

Не е точно, че заплатите са увеличени. Пре
дишният директор ги беше увеличил от 350 
500 динара, когато германската марка беше 3,5 
днн., което значи, че сегашната заплата би тря
бвало да е 900 динара, а това не е точно. Ако 
производството е увеличено няколко пъти, то
гава и заплатите трябва да се увеличат толкова 
пъти. Такива заплати няма.

Не е точно, че цената от 400 ДМ за 1 м3 
четвъртки е сравнително добра. Цената на бук- 

ъ^тки на домашния пазар е 500-700 
ДМзаединм', което означава, че той ги продава 
почти на безценица и в ущърб на фирмата.

Точно е, че всичко това изисква нова органи
зация на производството с нови капиталовло- 

в технологията, специализирана работна 
ръка и нов управителен екип на "Бор”. Това 
предприятие е едно от малобройните в Босиле-

на машините значи 1М

II тяхното пускане в
производствения процес.

Производството не е увеличено няколко 
пъти , просто защото това е невъзможно по
ради застарялата технология, неквалифицира
ните

ЙвЙ противовъздушната от- 
~Щ0, брана, с което бе и открит

- “"р°”1",,,.нгът ”Батай-ница 98 .

■•<
кадри, амортизираните съоръжения, нена

временните добавки, лошото ръководство 
производителния процес и други недостатъци. 
За да се увеличи производството няколко пъти. 
нужно е да се разширят капацитетите и да се 
приемат нови работници, но това не е сторено.

Не е точно, че са набавени суровини за по- 
дълго време, защото тон не изкупва трупи от 
частните гори, а само от горското предприятие, 
където ги купува на много по-висока цена и 
по-лошо качество. Освен това, сега е време, 
когато рязането на трупите трябва да се увеличи 
поради благоприятните метеорологични усло
вия, за да има достатъчно материал през зимата. 
В склада обаче няма ншцо такова.

За какви производствени програми говори 
г-н Мицов? Дали е започнал производство на 
мебели, кухненски елементи и други изделия от 
дърво, за да увеличи производствената програ
ма или асортимента на производството? Произ
водството на четвъртки, които са полуготови 
продукти и служат за по-нататъшна обработка, 
не е производствена програма. Това, че той ги

"Летящите звезди" въодушевихана
овите четв

Командващият Военновъздушните сили и противовъздушната 
отбрана на ЮВ, генерал-полковник Любиша Величкович, летя с 
най-модерния самолет па нашите военновездушни сили ”МИГ-29”. 
Пред зрителите той показа изключителните способности за маньов
ри на тоя самолет, по време на които тялото на летецът е подложено 
на налягане шест пъти по-високо от тежестта на пилота.

Поради това такива самолети се пилотират от летци до 40 го
дишна възраст. 52-годишният генерал Величкович е един от малци
ната командвани! на военното въздухоплаване, които активно летят 
с най-модерни самолети. След кацането гражданите поздравиха с 
аплодисменти пилотските умения на генерал Величкович.

жения

град, което има реални шансове успешно да се 
развива. Сигурен съм обаче, че това няма да 
стане по начина, по който това се прави от г-н 
Мицов. Организацията на производството той 
провежда по същия начин, по конто "организ
ира" своето избиране за директор. Сега пък по 
същия начин си пише хвалебствия по "Брат
ство”. Бих искал "Братство” да не участва в 
сеенето на подобни дезинформации и лъжи, 
предназначени да стабилизират креслото на ди
ректора. Защото стабилизирането на неговия 
директорски пост няма нищо общо със стабили
зацията на "Бор".

Пилотите на ВВС и ПВО демонстрираха
самолетите "МИГ-21”, "МИГ-29", "Орао”, "Супергалеб Г-4" , с 
които летяха пилотите от "Летящите звезди", - акробатичната 
група на Югославските военно-въздушни сили, която се ръко
водеше от майор Предраг Вукашииович, и "Галеб Г-2”.

възможностите на

Йовица Костов, лесовъден 
т Б ЮМКО ОТКРИ МАГАЗИН В 

ДИМИТРОВГРАД
инженер о осилеград

БОГАТА АКТИВНОСТ НА "КОМУНАЛАЦ"

Миналата седмица в Димитровград на улица "Балканска” 
(срещу Градската галерия) бе открит текстилен магазин на ЮМКО 
от Враня. Локалът, в който е поместен магазинът, е собственост на 
тукашното търговско предприятие "Търгокооп". което е склю
чило договор с иранската фирма. В момента в магазина на ЮМКО 
работят две продавачки, които са работели преди в "Търгокооп", и 
шеф на магазина, конто е пиротчаиец.

КАНАЛИЗАЦИЯТА ” ВЪРВИ” 

КЪМ ГРАНИЦАТА
Съгласно договора между Сърбия и България химизацията 

за защита на река Нишава, в ход е изграждане на последните няколко години ннр^ 
канализационен колектор от базата на Кому- Навесите заемат площ от 500 м 
налац” към границата. Привършавят сс и работи|с па деловата мом-

Както с известно, Димитровград почти сто- тажиа сграда с площ от 120 м . а която щс Ггьдат 
процентово е "покрит” с канализация, изградена поместени службите на деловите единици, които 
е съвременна пречиствателна система, но все пак сега се намират или а управителната сграда, плп а 
от Димитровград на изток ос ката продължава да неподходящи помещения п базата. ( ъс ппп.рша- 
се замърсява предимно от граничния проход нането на сградата а центъра на града щс остане 
"Гоадинана югославска и "Калотина” на българ- само централната администрация и управлението. 

‘ с това работата на предприятието се издига на
понеже

на предприятието, която през 
стпа значително.

ската страна. В договора между министрите но
екология е предвидено двата прехода да се вклю- по-високо организационно равнище, 
чат с канализацията си в пречиствателната сис- всички служби и техните ръководители са наедно 

в Димитровград. Явното предприятие ”Ко- място. Около база та вече е поставена подходяща 
поставило 900 метра канализа- ограда с дължина 320 м , а също така и около

комплекса Ивкови воденици едз.лжииа 740метра. 
Със своята механизация "Комунални” 

разширява строителната си дейност. 13

тема
муналац” вече е
циани тръби. Канализацията се строи но трасето 
на локалния път за село Градинье (в проекта е

зационната мрежа “адш" можсдлсс меппсте привъришвл адаптацията на сградата па 
каже чс Нишана напълно е защитена от замърс- старата митница. 1 ук сс строят кварч ири 
„в ’ с (Ьскзлми води Но става дума нс само за ничари, които идват в Димитровград в командн- 
опазвзнето • реката Защитавайки реката, Ди- ровка. Посредством частната строителна фирма 
мит^вгпад за,читава „ околността на Ивкови во- "Ваша къща” сс поставя оградата „а болницата, а
~ ГгСТе;ГГГвремеСИс“ кубе на

■» ф4 «скилито щс бЪАС ,,рсмс'
околните селища. Тя сс намира в непосредствена стои,3"" . Б йц „ изпвдрн водо-

^г^аГи зжггдгииоЛо- 
СТаГсааГа"атехншГеска бГ на "Комуналац”, муналац” започна и реконструкция па рухналата 
която от няколко години насам сс оформи край черква.

навесите за мс-

исс
мо-

за мит-

Открипапето па този магазин е значи телно събитие за нашия
от този тип. В него се

1.3 СС
град, тъй като тук има малко магазини 
продавач' мъжки, женски и детски конфекционни изделия, палта, 
памучен трикотаж, най-различни видове конци и други подобни 
изделия. От любезния персонал узнаваме, чс асортнменгътиа пред
лаганите стоки тепърва ще се обогатява.

Да добавим, че конфекция1та ЮМКО от Враня има твърде раз
вита търговска мрежа: в Югославия и Република Сръбска има 
около 500 магазина.

юяг

Б.Д.А.Т.
старата помпа, сс прияършават е19 ЮНИ 1998 г.ШшШ®



НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА РАДИОЛОЗИТЕ НА ЮГО
СЛАВИЯСУРДУЛИЦА ДНЕС

ОТ РУДАРСКО СЕЛИЩЕ 

ДО ПРОМИШЛЕН ЦЕНТЪР
УЧАСТВА И 

Д-р АНГЕЛ ЙОСИФОВ
11а VI годишно съвещание на радиолозите от Югославия между 

40 труда от тати област Ос и трудът на д-р Ангел Йосифов, рент- 
Здравкия център и Пирот. Темата на труда е "Неза

белязана схинококота на черния дроб при оперирана схинококна 
киста на белия дроб”. Ма съвещанието, проведено от 3 до 5 юни в 
Мишка баня, са участвали около триста рентгенолози от СРЮ, 
Република Сръбска и гости от Гърция и Франция, Като основа %

Иа 20 юни в Димитровград ще се проведе среща иа радиоло> 
итс от Пиро гски окръг. Срещата е традиционна и всяка 
година се провежда в различни градове иа окръга. По време иа 
срещата радиолозите ще посетят някои по-зиачителии обекти 
и града, между които и обновеното маиастирче край 1рада.

средни училища: гимназията "Светозар Марко- 
Г, селскостопанското училище "Йосиф Пин- 
м" п електротехническото училище "Никола 

Тесла". В рамките на Културния дом, който е 
стожер на културните събития в общината, функ
ционира библиотека с 40 хиляди книги. В рамки те 
му е организирано и т. нар. музикално училище. 
Когато се касае за музиката и културата, трябва 
да се посочи, че в Сурдулица работят шест кул- 
турио-художестиени дружества, от които едно 
ромите. Последното е особено известно е успеш
ните си духови оркестри. Сурдулица става 
по-зиачителсн здравен център. Болницата, отде
ленията по хирургия, гинекология, вътрешни за- 
боляаання и детски болести. Здравният дом със 
специализираните си служби, както и санатори
умът за гр'1»дноб()Л11И обслужват пациенти 
съседните общини, включително и от Босиле- 
градската. Сурдулица е известна и сьс старческия 
дом - единственото такова ведомство в Мчииски

От някогашно село, обкържоно с мини за до
бий на желязна руда. каква го е била през Сред

но време па турско то робство, Сур- 
дулнца днес се прев ърта и но-значителен център 
в най-южната част на републиката. Първите 
мени свидетелства за селището, кое то е оставил 
пътеписецът Ьенеднкт Курнсишч, датира о т 1530 
година. Хроникьорите казват, че някогашното се
ло на миньори било провъзгласено за градче през 
1878 година. Тази година - по случай 120-годишпи- 
ната от тази забележителна дата - ще 
печат монографията на Александар ТраЙковпч 
"Иногошчс - Сурдулица (тест века от п ърви те 
спомени)”, коя то всз.щност ще б ъде своеобразна 
история не само на Сурдулица, по и на околията й.

Сурдулица днес е

инч генолог в
чнновековисто и

пис

ма
излезе от

и все

своя научен труд д-р Йосифов е използвал медицински случай от 
преди пет години, когато при операция на един 24-годишен пациент 
не е направена снимка с видеозон. Заедно с хирурга А. Лилич д-р 
Йосифов открива шест кисти на черния Дроб. Пациентът с пратен 
в Ниш на скенер, който само потвърждава диагнозата на Йосифов 
и Лилич. За провеждането на нова операция и отстраняването на 
шестте кисти е повикан оператор от ВМА от Белград. След опер
ацията пациентът се чувства изключитеио добре.

Трудът е добре приет от участниците в съвещанието и вече е 
, уд 11 ”РАС”. Д-р Йосифов се

и от
град с 13 хиляди жители

(в общината живеят общо 25 хиляди), от 
пет хиляди работят в предприятията и държав
ите ведомства и заведения. Всички те те особено 
се гордеят с Власинското езеро и Влпсинскнте 
подоцентралн, които имат значителен принос за 
електроснабдяването на републиката. 109-те 
попа м3 вода във Власинското и Лиеииекото езеро, 
което се намира на територията иа Боснлеградска 
община, задвижват десет агрегата в четирите цен
трали с мощност 129 мегавата.

За развитието на сурдулишкото стопанство, 
което става все но-нзвестно не само в страната, по 
и в чужбина, освен ВЕЦ, особено значение имат и 
фабриката за машини и стоманолеярна "Мачка- 
тнца", фабриката за производство на минерална 

"Вуннзол" фабриката за авточасти ПЕС, 
СИМПО, ЮМКО, "Кощана”, аито-

конто

окръг.
Архи тектите рошиха и преди две години

отпечатан и специализираното списание 
надява, че неговият труд ще бъде стимул и за други млади лекари 

област иа медицината с подобни трудове.
промениха изгледа иа градския център,

”к'ьтчс".
мпл-

където пешеходците получиха свое 
Миналата година беше изграден басейн, сега се 
строи втората му част - необходимите обекти и 
с ъоръжения около него. Цел та на архитек тите и 
плановиците е Сурдулица да се превърне 
дерен град, в който ще съществуват всички ус
ловия за отдих и почивка на млади те.

Сурдулица, които е на надморска височина 475 
ме тра п които е обкържена с Власинското плато, 
Чемерник (1638) и Варденик (1875 м), през послед
ното десетилетие полага усилия да станс и зна- 

туристически център. Гостилничарско- 
Балкан”схотелите

да се изявят в някоя друга
А.Т.

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
В МО-

ОТ МЛЕКАРСКИ 

РАБОТНИК ДО 

УВАЖАВАН 

ИКОНОМИСТ

вълна
цеховете на
сервизът... Развитието на селскостопанско то про
изводство и хранително-вкусовата промишленост 
е свързано предимно с предприятията "Масури- 
ца”, "Звезда” и фабриката за хляб п мялко. Разви
тието на Сурдулица и общината като цяло

без строителното предприятие "Зидар \ 
Какво е положението в сурдулишкото стопан
ство, показват и заплатите на работниците. В ня
кои колективи, особено в "Мачкатица" и "Вуни- 
зол", те са далече по-високи от средните заплати 
на републиканско равнище.

В някогашното Иногошчс особено внимание

чителен
туристическото предприятие 
си в Сурдулица п на Власннско езеро и с мотела си 
на Власнна има принос в развитието на летния и 
зимния туризъм. Имайки предвид възможности
те, които предлага Власинското езеро, в Общин
ската скупщина в Сурдулица подчертават, че не сп 
се отказали от програмата за развитието на Влас- 
ина, чисто осъществяване беше прекратено по
ради известните обстоятелства в предишна 
гашна Югославия. Тази програма предполага Вла- 
сина и околност» и да стане не смао място за 
курорт и развлечения, но и район за производство

е не
мислимо Много хора от нашите кра

ища са настанени в равния Ба
нат, дошли тук като млади спе
циалисти от различни области, 
тук свили семейните си гнезда и 
станали истински домакини. Ед
ин от тях е и Петър Тодоров, с 
когото поприказвахме в негова
та хубава и съвременно обзаве
дена къща в Зренянин.

- Роден съм през 1939 година 
в село Моинци. Димитровград
ско, в многодетно и бедно семе
йство. разказва Тодоров. Първо
начално училище и прогимназия 
завърших в родното село и в се
ло Мъзгош, един клас в цари- 
бродската гимназия, но нямаше 
с какво да се издържам и за да 
дойда по-бързо до свое парче хл
яб, се записах в млекарско учи
лище в Пирот, което завърших 
успешно. Това беше най-краткн- 
ят път да помогна на 
си да "изведат на път четирите 
ми сестри и по-малкия ми брат. 
Станах работник в Дарувар.след 
това работех във Вършац, Нови 
Бечей, Бели манастир. В Зреня- 
нин съм от 1962 година, една го
дина бях в Зайчар, а през 1964 
година отново се завърнах в Зре- 
нянин и оттогава не го напускам.

През 1963 година се ожених с 
банатчанка, родиха ни се син и 
дъщеря, конто сега си имат свои 
семейства п затова съм много 
доволен н горд.

Жадувах за нови знания, а 
благодарение и на съпругата ми 
Миладинка, която ме насърча
ваше, след високата квалифика
ция в млекарската професия, за
дочно завърших Икономически 
факултет. Оставих майсторлъка 
и започнах да се занимавам с ик
ономика. Работих в доста пред
приятия, работата ми беше пло
дотворна, спечелих и многобро- 
йни признания. Здравето малко 
се влоши и излязох в пенсия. Се
га съм най-много с внуците. На
пират често спомените от Мои
нци и правя баланс на изтеклия 
до сега период.

В разговора стоя благороден

и се-

се посвещава на образованието, културата и 
здравното дело. В общината има седем основни 
училища, три от които са в Сурдулица, както и три

на здрава храна.
в. в.

ДИМИТРОВГРАД

УРЕЖДАТ СЕ ДОСТЪПИТЕ НА ГРАДА
Входните улици към центъра на града - от запад и ог изток - с годините ставаха все по-неуре- 

дени за сметка на многобройните улици в новите квартали на Димитровград. Наи-после дойде ред 
и на тях. Засега се изграждат само тротоари, тъй като пито от лукавашката рампа до гарата, нито 
от иавлиончето до изхода към магистралното шосе за София такива не съществуват.

От няколко дни работни
ците на "Нискоградня” от Пи
рот усилено строяттротоар от 
лявата страна на улицата от 
гарата към Бе леш. Тротоарът 
се намира тук, понеже от дол-

Петър Тодоров

наш човек сама се наложи тема
та за родния край.

- Детството ми беше тежко, 
но хубаво. И до ден-днешен сн 
спомням за другарството, игрите 
и връзките, които и сега поддъ
ржам с някои от другарите ми, 
пръснати из страната. Няма го
дина да не отидем в Моинци и 
посетим целия Димитровград
ски край. Макар че съпругата ми 
е от Банат, и на нея също много

ШТОк* I родителите

ШЙЙШШ а ната страна няма място, а ще 
бъде широк около 2 метра и с 
дължина 400 метра. След за- 
вършаването на този, ще за
почне изг

. .. А .: •ши ш ^раждане на тротоар 
улица ’ Найден Киров”, ко

ято представлява входната 
врата от изток. Изграждането 
и на двата тротоара се финан
сират от средствата на общин
ския бюджет, по програмата

! г? на
й харесва нашият край, заедно се 
любуваме на красотите и чистия 
планински въздух. Децата ми съ
що обичат тези места, а сега вече 
водим и внуците. Татко ми е още 
жив, а носталгията все повече ме 
привлича. Поддържам връзки и 
с нашенци от Димитровград и 
Босилеград, гледам ТВ-журнала 
на български език и ме радва 
всяко нещо, което се върши за 
развитието на този хубав край. 
Селата остаряха, но мисля, че 
има възможност да се обновят и 
че желанието на нашенци да се

е неосъществимо.

за тази година.Строеж на тротоара към Белеш.
А. т.

ПРИСЪДА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В 
БОСИЛЕГРАД

Васил Станчев глобен за 

углавно престъпление

вано в "Братство” от 15 ноември 1994 година) той 
твърди, че Иван Глигоров и Пене Димитров от 
Босилеград, Радко Сгоянчов от Белут, Иван Ник
олов от Ресен и Владимир Харалампиев от Скопие 
са "бунтовническа банда, която нарушава сувер
енитета и интегритета на СР Югославия”.

За това углавно престъпление адвокатът 
Станчев условно е наказан с 2000 динара глоба, но 
според присъдата наказанието няма да влезе в 
сила, ако в срок от една година осъденият не из
върши някое друго подобно нарушение на закона. 
Същевременно му е наложено да заплати 1500 
динара съдебна такса, както и 6545 динара съде
бни разноски на петимата, спечелили делото.

връщат не 
Когато се водеше акцията за 
електрификацията и водопрово
да в родното ми село, и аз уча*

Общинския съд в Бо-Според присъдата на 
силеград, която неотдавна беше потвърдена от 
Окръжния съд във Враня, Васил Станчев от Бо
силеград е признат за виновен поради това, че в 
съвместното Съобщение на етнографското дру
жество ' Поречието на Драговищица” и редак
цията на ”Глас на българите в Сърбия” (публику-

ствах. човек вТодоров е уважаван 
Зренянин и има много приятели 
в този град.

В. Б. Павел Георгиев

О 19 ЮНИ 1998 г. о.



ЩТРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОТЕВ

РЕЦИТАТОРКА, АКТРИСА, 

ТАНЦЬОРКА... ”ЖИВ Е ТОЙ...”
С тези безсмъртни стихове на великия Поет и револю

ционер на 11 юни в малката зала на Центъра за култура 
започна литературна вечер, Посветена на Христо Ботев, а По 
Повод 150 години от рождението му.

Всеизвестно е, ме от Дими
тровградската гимназия винаги 
са излизали добре подготвени и 
талантливи млади хора. Ученич
ката Светлана Димитрова от 

Лукавица несъмнено е една 
Когато човек попадне 

някоя културна манифестация, 
която се организира от Гимнази
ята, най-вероятно ще срещне и 

седемнадесетгодишна де
войка. Тя членува в декламатор- 
ската секция към това учебно за
ведение, която се ръководи от 
гимназиалните учители по сръб
ски и български език Марин Са
вов и Милисав Николов.

Нейният вдъхновен 
чувствен декламаторски 
винаги предизвиква твърде ви- сок 1ШТРПРГ "V г> *• ни споменатата пиеса няколко

Р д посет»телнте. Христо Ботев и на драматнч- пъти а Димитровград, веднъж в
теоаттонатя соопТя "ЗЯВ" °Т Л" г-'™ сск1'"я към Гимназията, Бела паланка и веднъж в Лу- тературнатасреща. организира- Светлана с голям успех изигра кавица - село, в което живее 
на по случаи пребиваването на главната женска роля в първото "иринцеза Типа” 
поетесата Мира Алечкович
шия

изява. Почти случайно получих 
тази роля. Когато гимназиални
те учители, които ръководят 
драматичната секция в учили
щето, прочетоха този текст, вед
нага им мина

село 
от тях. през ума, че ролята 

на принцеса К’ита аз бих можелана
да изиграя успешно. В Гимназ- 

винаги така. Когато тря- 
бва да се пее, рецитира или играе 

А МрЯЩи в представление,тук е Светлана, 
р-,. .. чЯ \>ч / тя може всичко” - разказва ни

, - . И духовито тази даровнта девойка
' , I Я В при това ни напомня и за баща

I , \ " Н си Никола, неговитетанцьорски
3 : 1! ' В качества и музикален талант,

^ ^ дарбата за създаването на песии,
" • • ; • хуморески и други видове твор

би. Младежият ансамбъл изиъл-

пята е
тази

м\:

и про
стил Светлана Димитрова

Членовете на реиитаторската секция При Димитровгра
дската гимназия изнесоха Пред Пълната зала своеобразен сПек- 
так7>л от негови стихове, както и от онова, което е казано 
за Ботев. Организатор на литературната вечер в годината 
на култура бе Народната библиотека, а рецитала Подготви 
Професорът По български език в гимназията Милисав Ник
олов. Десетината гимназисти Плениха със своето реиита- 
торско майсторство Публиката, така че тази литературна 
вечер, без ненужни доклади и тържествени слова, ще остане 
заПомнеиа като една от наи-усПешиите литературни вечери 
в Димитровград.

в на- представление на тази трупа под 
град, литературната вечер, заглавие "Кпко писар Трнчко не

Светлана Димитрова не само
че е талантлива актриса и реци- 

организирана по случаи 150-го- се ожени за прпнцезу Тшту с таторка, но и добра танцьорка и 
дншнината от рождението на Нитку заЬитену". Изпълнявайки певица, В това имаха възмож- 
Христо Ьотев и други. Обичам гротесковата роля на принцеса 
поезията. Предпочитам да чета К’ита, Светлана Димитрова 
и рецитирам стиховете на Десан- разкри в тази пиеса огромния си 
ка Максимович, Мира Алечко- театрален потенциал 
вич, Йован Дучич, Христо Ботев въодушеви почитателите на теа- 
и други поетеси и поети” - из- трал ното изкуство в нашия град. 
тъква Светлана. Професионалният

ност да се уверят димитровград- 
чани, които на 24 май т.г. при
състваха на майския концерт на 

и културно-художественото дру
жество от нашия град.

Да изтъкнем и това, че Свст- 
режисьор лана се занимава и със спорт, по- 

От няколко месеца тя се изя- Стефан Методиев от Велико конкретно с хандбал. Освен то- 
ви в нашата среда и като добра Търново, който постави това 
актриса. Като участничка в мла- представление, оцени изпълне- 
дежкия ансамбъл към театър нието на Светлана като чудесна

А.Т.
ва, тя е и отлична ученичка.

Б. Димитров
НА 20 ЮНИ В НИШ

Концерт на Българската 

държавна филхармония
В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

50 ОСМОКЛАСНИЦИ СА ОТЛИЧНИЦИ
От общо 126 осмокласници в Димитровград- на осмокласниците е много добър- 3,96.

12 ученици от осми клас са завършили с пъл
но отличие и получиха диплома ”Вук Кара-

По повод 20 юни - Световния ден на музиката - утре в гр. Ниш 
ще се състои концерт на Българската държавна филхармония и 
Нишкия камерен хор с участието на известните солисти Катица 
Николич, Ана Йованович, Никола Давид и Калин Маринов. 
Диригенте Зоран Андрич от Ниш.

В концертната програма е включен КЕ01ЛЕМ от Волфганг 
Амадеус Моцарт.

Организатор на концерта, който ще бъде изнесен в голямата 
зала на Дома на Югославската войска с начало 21 часа, е нишката 
Културно-просветна общнос т, а покровител - Градска скупщина на 
Ниш.

ското основно училище, 50 са отличници, 38 по
казаха много добър успех, 22 са с добър успех, а 
3 - със задоволителен. Следователно, 113 учени- джич”. На 61 ученика от този клас са връчени 
ка след края на учебната година са показали дипломи за постигнати резултати но опреде- 
положителен успех, докато 13 ученика имат ела- лени учебни предмети. Ученик на випуска е 
би оценки. Седем от тях имат по една единица, Асен Величков от паралелката УНВ.
5 имат по две слаби оценки, а само един ученик 
има повече от две слаби бележки. Общият успех б. Д.

В ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД
Както ни осведоми диригентът Андрич, очаква се на концерта 

да присъства и българският посланик вСПО г-н Ивайло Трифонов.
В. БойковНАСКОРО НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

В с. Горно Тлъмиио ще бъде изградено ново училище, на сегашната сграда на Гимназията ще бъде 
доизграден още един етаж, а в непосредствена близост до нея ще изникне съвременна спортна зала

след започването на строителството, кое го тряб
ва да започне след две седмици. Тогава, според

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ ОТПРАВИ ИСК ДО 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА

Просветното министерство на Сърбия и учи
лищата в Босилеградска община - Основното и
Гимназията - предприемат мерки за изграждането договорите, министерството трябва да даде аванс, 
на нови обекти, с които частично ще се решат По думите ма I оне I ригоров, директор ма Гим- 
най-злободневните проблеми с недостига на но- иазията, с изграждането па още един стаж па се- 
мещения Според плановете на Министерството, гашното училище ще се решат два проблема, ще 
което ще отпусне необходимите средства, в с. Гор- се осигурят още шест учебни етап и ще ее подмени 
но Тлъмино трябва да се построи ново четирик- покривът, който на много места вече е аапочпал 
таено училище понеже сегашното е пред рухване, да пропада. Чреч новите помещения ще се създаде 
на съществуващата гимна зиална сграда в Боеше- „ъ-,можност та откриването и обзавежда,.сто па 
гпад ще се доизгради още един етаж, а нспосрсд- така необходимите кабине I и, понеже поради лип 
ствсио „о нея ще изникне нова спортна зала, Ди- са на стаи и оборудване кабинетното обучеше 
ректорът на основното училище Тоше Алскеан- досега понакуцваше в работата ни училищен). Не 
дров казва че за строежа на училището в Г. Тлъ- по-малко значение за средношколците и изобщо 
„ино което според проекта ще бъде разположено за младите ще има построяването и па е '.пременил 
на около НЮ м” ползваема площ, са нужни 315 физкултурна зала , подчертани 1ршоров н до- 
хиляли динара, които ще бъдат осигурени о г мин- пълна, че все още не е уточнено кога ще започне 
истерствотоРРаботата е поверена на босилеград- нейното изграждане и колко ще са тежки дпе )е 
ското строително предприятие "Изградия”. '!<> капиталовложения, 
трябва да завърши строежа ”до ключ” два месеца

ДА СЕ ОТКРИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКО-ИКОНО
МИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА

През последните три месеца на адреса на директора на Ди
митровградската гимназия г-н Томнслав Гаков стигнаха две колек
тивни писма на родители от Димитровград, които го молят да 
издейства от Министерството на просвета та на Сърбия разрешение 
за откриването на още една паралелка в рамките на Гимназията за 
обучение на ученици с допълнителен образователен профил. Обос
новавайки молбата, родители те изтъкнат предимно това, че нямат 
материални средства да изпраща т децата си в някое друго училище 
извън Дими тровград.

Този дни посетихме директора Гаков, който ни информира, че 
Гимназията, съвместно е ОС в Димитровград, още преди началото 
Ил учебната година е внесла предложение в Министерството на 
просветата, адресирано лично до министъра, в което настоява в 
Гимназията да бъде открита паралелка на икономическо-туристи
ческо училище. Въпреки, че нашето предложение в писмена форма 
бе отправено лично до министъра, ние не сме поучили до ден- 
днешеп никакъв отговор от него” - изтъква Гаков и продължава: 
"Министерството на просветата вече е обявило конкурс за запис
ване на ученици в средните училища за следващата учебна година. 
От този конкурс става ясно, че предложението на Гимназията и ОС 
в Дими тровград не е прие то, като е определено в Гимназията през 
следваща та учебна година да бъдат приети 90 ученика в първи клас 
-общообразователни паралелки. Вз.прскн това ние не се отказваме 
от нашето предложение. Във връзка с това поискахме прием в 
Министерството па просветата па Сърбия. Освен топа отправихме 

министъра да дойде в Димитровград и посети 1 нмнвз- 
ияга, за да се увери, че тук съществуват оптимални материални и 
кадрови условия за откриването на още една паралелка - подчер-

Б. Димитров

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и. I) и 13 юни т г в Димитровград преби- учениците и техните преподаватели посетиха гря-

Моша Пия де ученици < ' дЛеК- обектите на гостилпичнрско-туристичсското
подаватели ат основното у шлище Ай*I А предприятие ••Биляни” в крайграничната
сич от Александрова!! *У«ски. 1жьр,октс | Р ^ ||осстих!, Звоиска бамя и
ииците бяха приети ча гости при <своип- в гштт П()ПШО|1ския мянястир, където всъщност...... ...

;;; «■*- ^ ■"ашп™ 
ше даден прием от председателя ма ОС в Дими- 

Никола Стоянов. През същия ден

зона.
покапа до

тава Гаков.Б.Д.
тровград г-н О19 ЮНИ 1998 г.



В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯАНКЕТА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ИЗЛОЖБА НА НИШКИ 

ГРАФИЦИ
НАКЪДЕ СЛЕД ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ?
I |л 5 юни тази година и димитронградската галерии бе <лк|> 

изложби на графици, членуващи н "Нишкия графически кри
Премиерната изложба в галерията "РАМ-АРТ” в Ниш, ор

ганизирана през 1994 година, се възприема като начало на дей- 
"Иишкия графически кръг , самостоятелно дружество 

.... художници - графици с над 30 членове. Постоянна експозиция на 
графики дружеството има в собствената си галерия "Култура” в 
Ниш.

ига
От 103-то осмокласници в Восилогродска общини, конто завършиха основното си образование, 37
души желаят да се запишат в сродното училище в Носило! рад, 44 пъп вътре.....остто, докато 22-ма все
още не си рсишли и кос място ще продължат образованието си.

ността маРазличим са отговорите и ма въпроса дали тих-До тоя изпод сс стигна посрсдстпом анкетата, 
която с осмокласниците нанрппи училищният со- мото определение е и съзвучие е желанията и вз.з- 
циолог Наташа Димитрова. Допитването показа, можностнтеим:41 ученика заявиха, че изборътим 
че 54 ученика са изразили желание да се запишат е сз,гласуван е желания та и възможности ге им, 50 
н гимназия, седем и медицинско училище, трима и казаха, че само частично е съгласуван, докато 10 
текстилно, двама в дървообработвателио, по един души смятат, че определеното им е и диспропор

ции с желанията и пз.зможиостите мм. Според уче
ници'те, определеното им в кое средно училище и

ма

Всичките членове ма "Нишкия графически кръг” за първи път 
участваха ма фестивала "Процес-пространство” в Балчик (Бълга
рия) през 1996 год., а една година ио-късно и в град Пловдив.

Творбите, е които мишките графици се представиха в Дими
тровград, са традиционни графики с малък формат, показ на гра
фическа техника, обикваме и експериментални начинания. Техни
ките, в които са работени графиките са най-различни - от ли- 
иограпюра до акиатинта. Разбира се, мнозина от тях са и комбини
рали но няколко техники. Най-различни са и темите и мотивите, но 
преобладава абстракцията. Гака че за обикновените люби/ели на 
този вид изкуство изложените графики все пак са неразбираеми. 
Затова или организаторът, или пък самото дружество е трябвало 
да отпечата каталог.

селскостопанско.ученик и електротехническо, 
машинно.,, докато 20 деца псе още не са рсишли в

средно училище да продължат образованието п кое място ще се запишат е и зависимост и от
материалното състояние па семейството им: 86 

Защо учениците се определиха за тези учи- деца живеят п семейства със средно материално
състояние, 13 в несъстоятелни, докато само две в

кос
си.

лшца? На тоя въпрос 84 души отговориха, чс и 
след средното училище възнамеряват да продъл
жат образованието си, т.е. да следват, 26 ученика 
казаха, че това правят но желание и а родителите 
си, 19 заявиха, че средното училище, което ще 
завършат, им дава шанс по-бързо и по-лесно да 
намерят работа, а 20 ученика се определили за докато на 12 осмокласника не е известно какви са 
"своето” училище, понеже в него ще се запишат п

богати семейства.
Отговаряйки на въпроса какви са шансовете 

им на класификационния изпит, 26 ученика са на 
мнение, че ще го издържат без проблеми, 48 мис
лят, че шансовете им са средни, на 15 те са малки, Д- Димитро*

шансовете им.
В. Б. В КИЦ"ЦАРИБРОД" ПРЕЗ ЕСЕНТАдругарите им.

ИЗЛОЖБИ НА ГЕОРГИ 
МАШЕВ И ГЕОРГИ 

ЙОСИФОВ

ОТ ЗМАЕВИТЕ ДЕТСКИ ИГРИ В НОВИ САД

ВЪЛШЕБСТВА 

ЗА ДЕЦАТА Вече са установени контакти и с получено съгласие от худо
жествената галерия в град Пазарджик (България), която пази 

Георги Машев, през есента да бъде открита 
изложба на художника в Димитровград.

Както е известно, Димитровград с пълно право сс гордее с много-
"Погановски мана-

От 8 до 15 юни в Нови Сад бяха изпълнени богати програми в 
рамките на 41-те Змасви детски игри, в които участваха над 
детски поети от нашата страна и чужбина, артисти, музиканти, 
художници и около 1500 деца от много градове

Игрите започнаха на 8 юни В програмата, която бе из- усгроена поетична вечер в чест 
стихове от Змаевите "Све- пълнена в двора на Змаевата къ- на Десанка Максимович под наз- 

тли гробове”, рецитирани ог ща, участваха деца от детската ванис "Обичан през целия си жи- 
белградския артист ПетарБани- градина "Чнка Йова , ученици вот с участие на Мира Алеч- 
чевич на гроба на Змай в Срем- от основното училище Иован кович, изтъкнати артисти от 
ска Каменица. Йованович Змай", членове на Нови Сад и Белград и на хора на

Традиционната манифеста- КХД "Й. И. Змай" от Сремска гимназията Исидора Секул и ч 
ция в Змаевата къща, посветена Каменица и артистите Вера от Нови Сад. В Матица сръб
на Змай и творчеството за деца Хърчан Остоич и Слободан ска се проведе симпозиум на те- 
във всички области, както п на Нпнкович. ма: Творчеството за деца на Де-
детското творчество тържестве- От Сремска Каменица Игри- санка Максимович . Бяха изне- 
но откри видният писател за деца те се преселиха на новосадските сени повече от двадесет съобще- 
Лаза Лазич от Белград, а привет- улици и паркове, преобразявай- 
ствено слово произнесе Ксения ки ги в най-голяма детска сцена тици и публицисти от страната и 
Попович, член на Изпълнителния на света. Цяла седмица, от су- чужбина. В работата на симпоз-

трнн до късна вечер, се сменя- пума участваха и проф. д-р Ми
лена Цанева със съобщението 
"Из литературните връзки на 

< Десанка Максимович в Бълга- 
рия” и доцента Милена Кирова 

У от Софийския университет със 
5 съобщението "Българската Де

санка Максимович”.
Като дългогодишен сътруд

ник п приятел на Игрите в 
тазгодишните юнски програми в 
Нови Сад участва и българският 
детски поет Кирил Назъров, 
който има среща с деца и бе гост- 
поет в утринното предаване на 
Телевизия Нови Сад.

В Центъра за художествено 
възпитание на децата и младите 
на Войводина бе открита 41-та 
изложба на творби на деца от 
Югославия, а по време на Игрите 
бе открита и изложба на худож
ника Душан Тодорович.

Някои тетрални програми 
бяха комбинирани с музикални и 
екологически теми, каквито бя
ха: "Звездната нощ”, "Славейче
та”, които за 1гьрв път бяха из
пълнени на сцента край Лебедо
вото езеро в Дунавския парк. 
Сценичното оформление на 
програмите, изпълнявани на та
зи сцена, беше дело на худож
ника Георги Йосифов.

По време на Игрите се със
тоя и промоция на антологията 
на войводински поетеси "Очи на 
равнината”, чийто съставител е 
поетесата Оливера Шиячки от 
Нови Сад. В промоцията участва 
и главният редактор на "Мост”, 
който представи книжка 145 на 
списанието и прочете на българ
ски език преводи на стихове на 
няколко поетеси, включени в ан-

Д. Рангелов

наследството насто

бройните си художници, а напоследък и с пленера 
стир”. По-широката общественост обаче едва ли знае, че родоначал
ник'!,те именно Георги Машев, известен художник, който на времето 
е учителствувал в тогавашния Цариброд.

Изложбата на художественото творчество на Георги Машев ще 
бъде организирана в КИЦ 'Цариброд .

А преди изложбата на Машев своя изложба ще открие 
ният димитровградски художник, който понастоящем 
твори в Нови Сад, Георги Йосифов. Запланувано е изложоата 
Йосифов да бъде открита през септември в помещенията на КИЦ.

А. т.

със

и извест- 
живее и

на

ФОТ ОКОпия от видни литературни кри-

отбор на Нови Сад.
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1 шт
Милован Витезович получава признание

ваха интересни и разнообразни 
програми. От литературните 
програми специално ще споме
нем гостуването на поетите в 
Детската болница, в новосадски
те основни училища и детски 
градини; представянето на Пе
тия югославски фестивал на по
ети за деца "Булка” от Цървей
ка, както и на авторите и изда

ва деца "Слово” 
от Върбас, "Просвета” от Ниш 

на (поредица "Синьото зайче”), 
ИК "Йсфимия" от Крагуевац и 
издателство "Прометей” от 
Нови Сад.

Отделно място в Игрите бе 
посветено и на ознаменуването 
на 100-годишнината от рожде
нието на Десанка Максимович, 
която до края на живота си бе 
редовен участник в Игрите. В 
градската къща в Нови Сад бе

Поетесата Мира Алечкович, 
председател на Управителния 
съвет на игрите, по тържествен 
начин връчи тазгодишните на
гради на Змаевите игри. Грамо
та за преданност към духа на 
детството и към най-благород- 
ните човешки пориви получи 
писателят Милован Витезович.

Новопостроеното 
Нр 'а*?-' стълбище55

Награда за творчески принос в 
развитието на литературата за 
деца бе присъдена на Градимир 
Стойкович, родоначалник 
един нов вид израз в съвремен- 

роман за юноши в сръбската

телите на книги

АКО НЕ МОЖЕ УЛИЦА...ния
литература и повече от едно де
сетилетие е най-четеният детски

Години наред жителите на Боровската махала и тези, конто 
живеят над Народната библиотека, за по-пряко ползваха пъ
теката по скалите между библиотеката и къщите. От известно 
време пътека вече я няма, а на нейно място е направено стъл
бище от бетон. Стълбището е дело на ” Градня”, а парите са от 
бюджета.

писател. Награда за изключите
лен принос в популяризирането 
на детската литература бе при
съдена на писателя Милорад 
Гончин от Белград, един от пър
вите участници в игрите.

А. Т.
тологията.

19 ЮНИ 1998 г.



буреносно време та - година на културата в Димитровград
ДРАМАТИЧНИ ДНИ (II) 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (15)

АМАТЬОР С КАЧЕСТВАТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛЕН АРТИСТ
19 май 1944 г.

Сутринта батальон 'Левски ” към високата Чукава. Започна да се смра
чава, когато излязохме в местността Чуй пе
тел. Като се свечери съвсем, от височината 

близкия горски дом, който бяхме провер- 
- преди това, започнаха да ни обстрелват с 

картечници. В тъмното не разбрахме с какъв 
противник си имаме работа... Спуснахме се 
по билото и

„ се присъед
ини към нас в Дълги дел, където направихме 
митинг , - спомня си Знеполски. - Врагът ни 
беше усетил и този ден трябваше да преодо
леем две засади. Около обед от Лоиушна 
стъпиха вонскн и ни засипаха 
чен огън...

Чрез Йорданка Чанкова

на
или

на-
Пише: Лилия НЕЙКОВА

Не познавам отблизо Слободан Сотиров, един от най-изявените цари- 
бродски театрални самодейци, доста по-малък е от мен, но забелязах него- 

участие в ”100 години театър в града” през 1988 година, . 
гледах в Боряна” и "Големанов”. Интригуваше ме кой е този артист, дето 
не само с достолспната си външност, държание, но и точно възпроизве
ждане на текста, успява съвсем да се доближи до играта на професионален 
артист, подготвяй с години в практика, теория, дикция и мимика за тази 
трудна професия.

Уговаряме си среща и господин Сотиров я превръща в чудесно изжи
вяване за мен, защото казвам, че не съм посещавала село Желюша, макар 
за нея често и да се пише и говори. Взима ме с колата си и ме отвежда в 
Желюша при съпругата си, една моя мила ученичка от "старото” време -

с минохвърга-
вместо да държим височините, 

ние се оказахме в долина, нонаправихме по
следен опит да се свържем с фердинадските 
партизани. Придружена от един боец, тя оти
де на 7-8 км изв-ън Дълги дел. но безуспешно 
- връзка не бе установена. А ако бяхме ус
пели да се свържем с тях, може би съдбата на 
бригадата щеше да бъде по-друга. Щяхме да 
се разтоварим от оръжието, което носехме за 
тях, а щяхме и да останем ден-два на почи
вка... Движехме се от бой до бой. Смазващата 
умора все по-видимо личеше по лицата 
движението на партизаните. Към 16 часа раз
бихме настъпилата откъм Берковица дружи
на и започнахме да се стягаме за нощен поход 
по склоновете на Стара планина. Надявахме 
се, че пътят по-натам ще е чист. Напразни 
надежди!

Същата вечер поехме по посока на връх 
Ком. Времето продължаваше да е мрачно и 
навъсено. Започна проливен дъжд, влажно 
бе навсякъде, а на всичко отгоре излезе и 
един вятър, който виеше така зловещо в усо
ето, та чак душата ти да настръхне ... В под
ножието дадохме почивка. Уморените и из
тощени бойци насядаха направо във водата, 
нямаше педя сухо място наоколо - отгоре 
вода, отдолу вода, мокри сме и под езика ...

Нямахме връзка с местните партизани, 
вървяхме като с превързани очи. Всички - и 
командири, и бойци, хвърляхме последните 
си сили да преминем Искъра. Нали и Георги 
Чанков още на връх Тумба рече: Като минем 
Искъра всичко ще бъде наред. Там са "чав- 
дарци!” Веднъж да минем Искъра ...

която тръгна 
партизанската колона. Изминахме към 1 км 
и двамата братя (местни селяни, които оти
вали на съд в Своге) ни заведоха в "голямата” 
гора в местността Марина мъртвина... От
давна мина полунощ. Ние вървяхме 
мното и

вото а после го

В ТЪ-
като достигнахме въпросната мест

ност, започнахме да се изкачваме но някакъв 
каменист склон. Тъмно е като в рог. Първ! 
събарят камъни, конто се търкалят надолу и 
пречат на движението на тези след тях... 
едно време се чу гласът на Владо Тричков:

] ге

и по по
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изтеглим е Планината. Аз вече_казах, 
че ние зайлащахме всичко, което взе
махме от селяните, с изключение на 
хзяба Слободан Сотиров (вдясно) като Милун в "Камък за под главата"

20 май 1944 г.
Походът ни продължи през цялото де

нонощие при същите тежки атмосферни ус
ловия. Към проливния дъжд и студа се при
бави и гъста мъгла. Почивахме рядко и за 
късо време ускорено се придвижвахме на
пред, гонехме Искъра. Мъглата ни обърка, 
отклонихме се към Годеч, взехме водачи от 
Комшица и се спуснахме към Гинци. Дъждът 
не преставаше да вали, прогизнахме до кос
тите, а освен това хората бяха гладни и пре
мръзнали - трети ден бяхме непрестанно под 
дъжда и мъглата...

Елеонора Лазарова. Живеят във вила с обширно дворно място, което впеча
тлява с разнообразието от розови храсти и много други декоративни цветя.

- Роден съм в Желюша - заразказва Сотиров - сред богатите и плодни 
ниви на Делница и Богатица. Те са, според мен, най-плодородните полета в 
Царибродския край. На село сам учил в основното училище, а гимназия 
завърших в Цариброд. Служещ съм в града, в добрата фирма 'Трансшпед", 
имам син Владимир, добър и благороден младеж, а за съпругата вече споме
нахме.

- Другари, кой където е, там да остане, 
иначе ще се изтрепем едни други. Падат ка-
МЪН!
горе!

и, повече не можем се придвижваме на-

През останалата част от нощта и на су
тринта се заоблачило и захладило. Земята 
беше ледено студена и влажна, но всички сме 
спали непробудно (с изключение на преда
телите).

Винаги когато съм гледал пиесите, конто се играят в Цариброд, съм 
чувствал някакво особено влечение към това изкуство, а тогава на сцената 
играеше "старата гвардия”. Това беше през 1953-1954 година и тогава вси
чко, което се играеше в Цариброд, ние, учениците, се стараехме да повторим 
на село по празници и тържества. Пиесата "Мъртвите не плащат данък” 
беше първото представление, в което изпробвах своя талант. Роди се и 
някакво желание да изляза на царнбродската сцена. За 25 май 1956 година 
гимназиалните ни учители Внтомир Живковнч и Катя Царибродска подго
твиха с нас, учениците, пиесата "Засада”, в която играх ролята на германски 
офицер, защото съдържанието беше свързано с темата за войната и парти
заните. Гледаме от дупката на завеста - по време на премиерата на първия 
ред седи Иван Караиванов. През 1957 година бях вече в ансамбъла "На 
дъното”, заедно с моите преподаватели и с Вас, г-жа Нейкова, като режи
сьор. Започнах редовно да се появявам на сцената първо в по-второстепенни 
роли, а след това вече дойдоха главните. Спомням си много добре, че два 
пъти на ден извървивах пеша пътя от Желюша до Цариброд и обратно, но 
не ми беше трудно да играя. Режисьорът Любиша Джорджевнч от 1959 
година редовно ме взимаше в своя ансамбъл. От неговото време най-добре 
си спомням за класическата пиеса "Лисицата и гроздето”, за "Тежкият път 

стария Михал” и "Разрушеният живот”. От всички тези иеиеси имам 
дълбоки впечатления и мисля, че сме имали много високи постижения, 
защото сред нас бяха и такива майстори на сцента като Ангел Бабараката 
например.

Получих и главната роля на Мапе в "Зона Замфнрова”, която свързвам 
с големия успех в града, на други места, например в Сливница (България), 
където аплодисмен тите не бяха от кургоазня, а нскренн, спонтанни и про
дължиха около десе тина минути.

От всички пиеси, в които съм играл, искам да изтъкна две. За мен 
най-любима е ролята на Милун в "Камък за под главата”, защото в нея 
започвам е монолог, от който зависи психологическият заряд на цялата 
пиеса. С нея заехме ПЪРВО МЯСТО на районното съревнование в Алекси- 
нац, а III място във Враня - па републиканското съревнование на аматьори. 
Успешни партньори ми бяха Нина Ранчева, Момчило Андреевич и Слобо
дии Алексич, да не изброявам останалите, чнято игра също не беше за 
пренебрегване. Запазил съм си и свиден спомен: оригиналния рекламен 
плакат от пиесата и мисля, че дори и в Дома на културата го нямат. През 
1990/91 година - зимния и главен сезон на театри - играх в "ГОЛЕМАНОВ , 
драма в III действия на "българския Бранислав Нушич" - Ст. Л. Костов. Тук 
вече трябваше да владея целия текст- от мен започва и се движи действието. 
Аз винаги добре си научавах ролята, че дори целия текст на пиесата, за да 

да работя без суфльор. Обичам да създавам образа, но слушам нас
тавленията и на режисьора...

Накрая г-н Сотиров ни казва, че една тайна мечта и желание не иска да 
открие, нека тя да си остане само за него. Мие му пожелаваме още дълги 
години да е активен, защото от 1957 до 1992 година е оставил дълбоки следи 
в дейността на театъра. А театърът о г своя страна трябва да помнели как 
да възнагради тези свои най-активни членове за толкова труд, любов и 
псеотдпйност към тетралното дело.

23 май 1944 .г.
Към 10 часа сутринта двамата братя Хад

жийски издебнали уморената охрана и избя
гали от разположението на бригадата.. Ня
кои от часовите по-късно казаха, че ги вн-

21 май 1944 г.
Сутринта излезохме на Петроханския 

проход. Водата от небето се лееше като из 
ведро... Спряхме за малко на почивка в бли
зката борова гора. Не знаехме тогава, че там 
наблизо имало конезавод, полицаи и трудо
ваци. Ако знаехме, щяхме да нападнем този 
обект и евентуално да отседнем в него, а 
можехме да вземем и коне. Нямаш ли дале
чно разузнаване, загиваш ...

А ние в този поход се ориентирахме по 
карта и все се придържахме към билото на 
Стара планина... Чак след Девети септември 
разбрахме от военните архиви, че целият път 
на бригадата от Кална до Батулия е бил про
следен и заснет от разузнавателни 
ти...

дели, но не допуснали, че са бегълци - такова 
нещо още не беше се случвало при нас. Ед
иният от братята не искал да ни предава, 
другият обаче минал през Батулия, отишъл в 
Реброво и ни предал. Военните имаха радио
станции, имаха коли, направили светкавично 
плана за обкръжаването ни и стегнали при
мката около бригадата.. Те отдавна ни деб
неха, ние им се изплъзвахме, а сега сгодният 
за тях случай ни иоднясяше на теисия...От 
всички страни по нас удариха всевъзможни 
оръжия. Скочих начаса, грабнах автомата и 

към билото. Късно! ... Ме
на

потеглих нагоре
мога да опиша, какво стана около мен -

мини, избухваха бомби... конете запо-
самоле- сви-

стяха
чнаха да цвилят и да се дърпат изплашени, 

викове и стонове, глъч
22 май 1944 г.

Искъра минахме рано сутринта 
ния мост при гара Лакатник. Началникът й 
веднага съобщил на когото трябва, че "шум- 
карите” са наблизо. Конете с товара пресяк
оха по каменния мост, дето е на 2 км под 
гарата и след това се присз>сдиниха към ос
новната група. По същото време оттам мина 
пътническия влак Варна-София и хората, 
мислейки ни за войници, попитали някого от 
нашите от кой полк сме. Партизаните вдиг
нали юмруци и тъърнали: "Партизански по
лк сме!” По-късно разбрахме, че с влака но
вината за
София и там плъзнала мълвата, че сутринта 
Искъра при Лакатник е прегазен от 1000 ду
ши партизани?!...

От гарата започнахме да се изкачваме 
към селото Лакатник, където начева Средна 
Стара планина. Колоната достигна вече цен
търа му, а опашката й беше още на гарата - 
разстоянието там е около 3,5 км.

Минахме през селото, запалихме общи
ната и следобед тръгнахме към височините 
Яворец, Издримец, Чемерник и по-нататък

но вз>же- разнасяха се човешки 
и врява... Самият пъкъл!

Стъмни се, боят се разкъса... бригадата 
ни бе разкъсана... Разпокъсан е самият щаб 

бригадата, но отговорните и опитни дейци 
своевременно се ориентират в обстановката 
и оглавяват оз делни ге трупи партизани от по 
20-30-40души. В продължение наоколо 19-20 
дни, водейки поединични боеве, се присъсд- 
иняватедни кз.м чавдарци, други - към сред
ногорските партизани, трети отиват в Со
фия, а няколко групи последователно успя- 
ват да се завз.ри.зт в Трънския край. Завз»- 
рнах се с 15 души и аз.

Обобщавайки трябва да кажа, че похо
дите на I и II софийска народоосвободителпа 
бригада вписаха едни от най-ярките страници 
в историята на нашата антифашистка борба. 
Всеки един от рейдовете прераства в геро
ична партизанска епопея.

- Следва -

на

по-малко от 2 часа достигнала в

мога

От "Посмъртна иаповед" подготви В. Богоов

О19 ЮНИ 1998 г,



РАЗГОВОР с ПОВОДЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

В. ВАЦЕВ: КУЛТУРАТА 

Е ВИД СВОБОДАПРЪВ
ТЕЛЕФОНЕН 

РАЗГОВОР (1876) 1 пресилено казано, но ако един ученик Писал съм и рецензии но поръчка,така 
,1 има нпнече пари н джоба си, да кажа наречени вътрешни, за издателство 

грубо, отколкото един ире- "Братство”. Писал съм, което е по- 
малко известно, много публицистични

така малко
подава'тел, който не може да си вземе 
сутрешната закуска или кутия цигари, работи слолемичензои, които може би 
а това забелязват учениците,той не мо- някога |це поискам да (и издам. Писах 
же да има авторитет, няма цената, също така и разкази с документален 
която трябва да има. характер; някои са излезли, някои не са,

* Колко години бяхте радетел на може би ще излязаз в книга. В крзиката 
просветното дело? особено съм искал да осмисля на първо

- Моите години в образованието са място нашата малцинствена литера- 
17 и полоиипа и топя бяха години на турна продукция. Много обичах да се

появи някой литературен критик, с ко-

• Първият телефонен раз?оаор е 
осъществен но 10 март /6*76. Дваусссш п ус- 
вешгоуишнияш Професор АЛЕКС АПД БР 
БЕЛ навикал но телефона саон асистент 
УОТСЪН уа уойуе при него а лаборато
рната. Неговата уесензгоушшш мечта уа 
разговаря чрез кабел нан-еетне е 
осъществена. Днес в света има 750 милиона 
телефонни апарата.
• ПЪРВИЯТ ТЕЛЕФОН В
ДИМИ ТРОИ ГРАД (тогава Царнброу) е 
ПосШавен 33 гоуини слеу тази забележителни 
у ата. Пръв ”говорител” По телефони е бил 
кметът на Царнброу Върулоаскн, конто е 
нзуенанвал уа се Постави телефон в 
Дпмптровгрву, когашо биле Прокарана 
линията София - БууаПеща.
• ПЪРВИЯТ МАК (1X30)
Па 15 септември 1X30 гоупна милиони хора се 
събрали на линията Ливърпул - Манчестър 
уа присъстваш на невероятното събншше - 
уважението на влак, теглен от Парен локомо
тив, който се увнжел 50 километра в час. 
Първият влак в Сърбия (1ХХ4) е Пуснат По 
линията Белград - Пена, 54 гоупнп слеу съби
тието на линията ЛнвърПул - Манчестър.
На 1 август 1ХХХ гоупна в Царпб/юу Прпсшша 
Първият влак. Тогава се свързваш сръбските 
н бпкагарскаше железншш. Съвременници 
уоскоро разказваха, че хората от окол
ността на Желюша, когашо се намирали 
близо уо линията. По която Преминавал влак, 
започвали уа бягаш из Полето.
• ПЕЧАТАРСКИТЕ МАШИНИ НА ГУТЕМ- 
БЕРГ (1455)
ЙОХА Н ГУТЕНБЕРГ не е измислил 
Печатането (това са направили китайците), 
не е измислил и Печатарските Плочи (и това 
са наПравила китайците). Гушенберг е 
използвал тези открития и в!>з основа на 
тях е изобретил цялостна машина за 
Печатане, чийшо Принцип е бил актуален 350 
гоуини. За разлика от китайското Писмо, 
което има Повече ош 10 000 знака, 
европейското Писмо е било като че ли 
екзуауено точно за Гушенберговаша маната, 
защото е съуържало около 30 знака. 
Библията в тираж ош 200 екземпляра е 
Първата книга, отпечатана в Гушенбер
говаша Печатници (1455).
Слеу 376 гоуини, През 1X31 гоуини, е открита 
Първата Печатница във възобновената 
Сърбия.
Царнброу е Получил Печатница През 1910 
гоуини. Местният търговец Георги Минев е 
куГшл Печатарска маната ош Америка и 
отворил Печатници в Царнброу. Тя 
Просъществувала уо 1917 г., слеу което соб
ственикът и я йроуал някъуе в България. В 
тази Печатница е Печатан в. "Нишава”.

се

щастие, ангажимент, освен послед
ната, която асе пак сполетява, мога да тото да 
кажа, личности, които не са в калъф, кръстосам словесни 
които имат свое мнение по определени * Какво, според Вас, е културата, 
иъпроси. - Според мен културата е мост ме-

+ Доколкото ми е известно, Вие сте жду хората и между народите. 1я ви-
създавала една по-особена, по

мота, така да кажа, да 
шпаги.”Вацов о родом проз 193-1 година о 

Цариброд, къдсто завършва 
гимназия, а слод това слодва в 
Скопие история на югославските 
литератури. След войииклъка со 
настанява на работа в Основното 
училищо в Долна Новля. Проз 1959 
г. минава на работа в гимназията в 
Димитровград като проподаватол 
по български озик, а о проподавал 
и сръбски озик и философия.

били преподавател по български език 
и славянска литература в Полувисшия свободна атмосфера, в която може да 
педагогически институт в Ниш, а били се говори толерантно дори и за поли

тика. Културата отваря граници, тя

наги е

сте и на специализация п България.
- Благодарение на Съюзния съвет за премества стари духовни мостове ме- 

координация на научни дейности от жду хората и отделни страни и създава
----------------------------------- ------------------ Белград и просветното министерство нови. Най-сгъстено казано, културата

Нлцстнмп!) Впцсп, щшфесоп По ни Сърбия дне години по че тири месеца с вид свобда.
плминмпр ■инч. I I ,„„..'.,1,.,, Рълптия пъпно и Гтьл- * Да се върнем на повода за нашиябългарски език и литература в Дими- нреоивавах в ь ит рия, р патя чата ” Иван Вазов”' ■ галската академия на науките, къдсто разговор - наградата иван юазов .

ш,ю,игаоекшиа тмна.нт тттитт;|Сгистод„ ми Ггьде научен ръко- -Това не е първа моя награда, на мен
щем1и-т-ш>ш-р,11п>шуш11шГ>еууш'Ш<>сп РК)ДНТСЛ Боян Иичев (,а жалост, мина- ми е присъдена и Септемврийска на- 
< Паметен меуал "Иван Вазов" ош л;|Та тд,ша ,Шчина). Той беше един града от нашия град. Имам две награди 
Агенцията за българите а чужбина, ерудиран човек, специализирал сръб- от издателство Братство . Всичките 
Това е ПоаоуъСП ни за разговор с него. ска литергура, който има дебела книга са ми скъпи. Обаче тази награда ес

за Бранислаи Нушич (докторска дисер- международен престиж. Всяка награда 
'Тези години бяха години на един тация), който отлично познава сръб- с новечето задължение, според мен, от- 

ентусиазъм. Просветните ската литература. Така че той ми беше колкото признание. Гака че признани- 
работници наистина бяха на цена или, от голяма полза. Проучвах съвремен- сто, наградата, представлява подтик за 
както се казва днес, имаха завиден нага българска литература, по-точно работа. Когато приех паметния медал 
рейтинг, престиж. Престижът идва и поезията и прозата през шестдесетте Иван Вазов , споделих, макар че съм 
със заплатите, а ние тогава имахме и години и изчерпателно литературната на такава възраст, все пак наградата ще 
по-добри заплати. Тогава имах щасти- критика, защото, дето се казва, имам ми бъде подтик все докато мога да ра

ботя в областите, в които съм се реал-

колектипен

сто да работя с преподавателя по сър- нерв, или аз така си мисля, за литера-
бохърнатскн език Любиша Джордже- турна критика. А има едно опре- изпрал досега. Тази международна 
инч който обичаше литера турата, деление на Оскар Уайлд, в което той града е предназначена за изявени раде

тели в областа на изкуството, литера
турата. Зная само че, тази награда е 
присъдена в България на един Еми- 
лиян Станев. Е, дали е същата награда, 
тази се присъжда от Агенцията за

на-

обпчаше художественото слово, така казва, че критиката е свещ, на която 
че ние бяхме много добри сътрудници, пламъка запалва друг. Друг ръко- 
Просто се допълвахме. Тогава учени- водител ми беше днешният твърде по- 
ците знаеха много добре български, из- пулярен литера турен критик и декан на 
рядно, така да кажа. Днес? Днес има факултета по българска филология
известен спад, струва ми се, в образо- Здравко Чолаков. И двамата са отлич- българите в чужбина при Министер- 
вателната система, която доживя ня- ни приятели на Сърбия и Югославия и скня съвет. Съща такава награда има и 
колко реформи. Класическата гим- познавачи на сръбската и югославска- поетесата Дора Габе. Тук е присъдена 
назия все пак дава най-добри, най-ком- та литература. Специализацията ми по- на професор Марин Младенов и Слобо-

могна да видя най-новите, съвремен- дан Сотиров.
* Считате ли, че учителската профе- ните тенденции в българската и све- 

сня днес е деградирана? товната литература. Трябва да спомена младите творци?
- Да! Виждате, мине не мине година, и професор Розалия Ликова, която - Аз не обичам морализаторските 

и просветните работници стачкуват, също много ми помогна. работи. Мисля, че младите, макар че
Основен проблем е тежкото матери- * Досега говорихме за педагогнчес- понякога не ги разбираме достатъчно, 
ално положение, което унижава нрос- ката Ви работа. Какво ще кажете за имат доста богат вътрешен свят, 
ветния работник, прави го непълноце- творческата си дейност? чувственост, заредени са с енергия и ще
нен сред останалите граждани. За да - Мисля, че много повече съм казал, намерят правия път. А правия път се 
имаш едно самочувствие на препо- отколкото съм написал. Написах сбор- намира чрез труд. След труда идва и 
давател, трябва да те уважават и сре- ника литературни критики "Творчески изявата, след труда идва и талантът, 
дата, и родителите. Преподавателят измерения”, издаден от "Братство”. Гол талант не дава нищо. 
трябва да е един образец. Може би е Имам МНОГО рецензии за учебници. Разговор води: Алекса Ташков

плексни знания.
* Имате ли някакво послание към

чуй следното: Първо, дори по-велики майстори от Док- температури”, които са между 3-8°С, защото при по-нн- 
тор Асен не са в състояние да отложат беритбення сезон ски температури се получават тъмни петна, а при -1 до 
и тук даже и Господ не може да ти помогне. Обаче -3° на водата се превърща в лед и убива клетките, 
второто, преработката на обраните плодове и зеленчу- В индустриалните камери, освен хладилни темпера- 
ци, може да се отложи за известно време. Колко - зависи тури, се използва и регулирана въздушна влага между

80-90%, както и изкуствена газова среда. По този начин 
Според съвременните схващания, храните могат да се намалява количеството на кислорода в камерите, а се 

се запазят от разваляне в три състояния: увеличава въглеродният двуокис. При такива комбини*
Докторе, СОС! Не зная името му, но гоя, който е 1. Бноза. или опазване на пресни суровинн-храни (ор- рани режими дишането, изпаряването на водата и изра- 

нагласил Мондиала ’98 и консервната кампания да се ехи, ябълки, круши, фасул, картофи, лук и всички други зходването на захари драстично намаляват, защото с) 
провеждат по едно и също време, ще гори в ада! плодове и зеленчуци, гъби и горски плодове); като всеки рови ните дишат на хриле . В зависимост от вида и

Майстор Асене, Помагай! Съпругата ми само чер- жив организъм, и те организират собствена отбрана сорта на суровината преработката им може да се отло- 
каршони изважуа, не ми уста Поне за миг уа сауна срещу микробите, а за технолозите остава само да им жи от само няколко часа (например грахът, ягодите), до

вливат кураж; няколко месеца (ябълки, картофи и пр.).
2. Анабиоза. или опазване в състояние на "дълбок Друга мярка за отлагане на приготвянето на зимни* 

_ _ _ сън”, на границата на живота при минимум физиоло- ната - докато трае мондиалът - е отглеждането на къ-
захар...! Измий ягодите ош калта, махни дръжките и гични функции; или довеждане на микробите в състо- снозреещи сортове.
костилките ош вишните, очисти граха...! Дръж лъжи- Яние на неактивна позиция (спори); между висшите рас- Но да се върнем към нашата конкретнадилема:фут-
цаша и бъркай да не загори... Измий бурканите, намали тения световен шампион по ксероанабиоза (обезвод- бол или зимнина, зрелище или хляб?... Ами какво да се
огъня!” Ош ранно утро до класна вечер "дрън-дрън!" и неност) с българският силивряк (НаЬег1еа гНосюрепмз), прави - ония, които се увличат от топката, нека гледат 
Половината мачове минаха без мене. Хич не я гайле, че която оживява след тригодишен сън; сръбската й род- мечовете, а ние, другите, ще приготвяме зимнина и за

нина рамондата (Катопсю пайиМае) издържа две години з'ях. За мен, въпрочем, душевна храна е не футболът, л 
без вода; творческото консервиране...

_ 3. Абиоза е съхраняване на неживи или преработени А видяхте ли какви чудеса прави бирената пяна, за
Майстор Асене, мете ли някак да се отложи уз- сурОВИНИ и ИЗделия чрез консервиране при много ви- която тъй похвално писахме в миналия протокол-. Да не 

рязането на суровините и Приготовлението на зимни- соки или много ниски температури, антисептици, излъ- беше изпил Синиша Михайлович преди започване на 
на, Гише докато не минат финалите? Или да дам обява чвания, антибиотици и пр. мача оная пенеща се чаша бира "Пиле", кой знае дал»
в БРАТСТВО за наемане на хонорарен ”консерватор”, Опазването в прясно състояние без чувствително ка- щеше да вкара топката във вратата на иранците. ^ ^
копни) уа ме ошмени При съпругата? лиране, при домашни условия се свежда на хладилна Протоколист: . ■

Зрелища или хляб. Приятелю, ако ще те утеши това, обработка. Суровините се държат при т.н. критични в следващия брой: Зрялост - до, обаче как

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (23)

ФУТБОЛ ИЛИ 

ЗИМНИНА? от вида и сорта на суровината.

вени
Пред телевизора: ”Иди купи малини, иди за ягоди, за 
вишни, за череши, за грах, за зелени лозови листа, за

ндчалът не се Повтаря, а зимнина можем да си Приг
отвим когашо Поискаме...
МО
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• ПОМОЩНИК-МИНИСТЪРЪТ НА СПОРТА ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

МЛАДЕНОВИЧ ВПЕЧАТЛЕН 
ОТ СТРОЕЖА НА ЗАЛАТА

НА ФИНАЛА НА ОЛИМПИЙС
КИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

Йелена
Николова
първенец

Слапиша Младенови'!, помощник-министър на спорта, на 16 
посети Димитровград.Както ни осведоми Зоран Геров, 

председател на Изпълнителния отбор на Общинската скуп
щина и председател на комитета за изграждане на спортната 
зала, целта на посещението е била запознаване на място с това 
как се провеждат работите по строежа на залата. Младенович 
е останал доволен от видяното, от динамиката на работите и 
изненадан от големината и функционалността на бъдещата 
спортна зала. За димитровградчани е насърчително неговото 
изявление, че въпреки проблемите, с които правителството на 
Сърбия се среща във финансово отношение, обектът е вклю
чен в програмата за финансиране от страна на Правителството 
и съответното министерство. Ако възникнат проблеми във 
връзка с финансирането, ще се търсят съвместни решения за 
преодоляването им. Що се отнася до срока за завършаване на 
обекта до 2000-та година, Младенович счита, че е реален и се 
надява, че тоЙще бъде спазен.

юни

Седмокласничката ЙЕЛЕНА 
НИКОЛОВА от Основното 
училище в Димитровград спече
ли първо място в дисциплината 
100 метра гладко бягане с резул
тат 12,9 секунди и стана първе
нец на републиката.

Това стана на финала на олим
пийските игри по атлетика в Кра- 
гуевац за ученици от основните 
училища на Сърбия, в които уча
стваха осем училища от републи
ката. Освен този извънреден успех 
на Йелена

А.Т.
и останалите участници 

от Димитровград постигнаха доб
ри резултати. Йелена Владимиро
ва е четвърта на дълъг скок, а Ди
ана Стефанова също зае четвърто 
място в скок на височина. Сандра 
Тишма е шеста в хвърляне на поле 
и седма в скок на височина.

Отборно

- IX КРЪГ
:■ - ■ш ОБЯВА

Продавам двуста
ен апартамент 

(50 м2) в жилищна 
сграда на ул.

"Първомайска" в 
Босилеград.

За информации и 
договори ползвайте 
тел. (017) 78-297 в 
Босилеград и (017) 
87-006 в Клисура.

■

ГОРНА ЛЮБАТА

Погребан войник
Драган Найденов (27) от Горна 

Любата, който отбиваше военна
та си повинност в Прокупие, на 16 
юни беше погребан с военни поче
сти на горнолюбатските гробища.

Според съобщението на воен
ните власти, Найденов се удавил 
в изкуственото езеро Селова, не
далеч от Прокупие.

ПОБЕДЕН Е ” ПАРТИЗАН”
"Партизан” - "Дпмитровград-Панотишшед” 65 : 79 
Алексинашки рудници, 13 юни 1998 г.

В IX 
тнте на

дим итровградск ите
кръг от първенството на лятната лига Ниш баскетболис- Учен"Ц» заеха « трето място в дис- 

Димнтровгрград-Панонияшпед" се наложиха като гости цпнлината щафета 4 х 100 метра с 
над отбора на БК Партизан" от Алексинашки рудници. През речу.ггпт 56,1 секунди. В общото 
първото полувреме играта между двата противника бе равносто- ™асиРане Основното училище от 
нна, което показва и резултатът на първото полувреме - 28:28. През ^ет^се с^жта" гавХеденТ’

:да==5=й Гто^“нГгЬг
показа още веднъж, че е много силен състезател. В състава на и,” от Белград, второ "Огеван 
димитровградския отбор се изяви още и Андреевич. който вкара 15 Сремац” от Сента, трето "Героите 
точки. Капитанът Зоран Геров и Тони Алексов отбелязаха по 10 от Бубань” от Ниш.

С учениците в Крагуевац бяха 
Да изтъкнем и това, че гостите на моменти играха много грубо преподавателят по физическо въз- 

н се опитваха да провокират димитровградските баскетболисти, питание Александър Петров и 
Въпреки това обаче те не успяха да променят резултата в своя треньорът на АК 'Железничар” 
полза. Александър Марков.

В. Б.

С голяма болка в сърцата и 
ваме на роднини 

на сл

лбока тъга в 
приятел 

ед кратко боле 
на възраст нашата

Д-ь 
I идушата съобща 

на 17 май 1998
и, че 
ване 
ла и

УУЬ ГОДИ1
84-годиш

ДУ
миточки и т.н. почина на 

непрежалима
ДОКА АРСОВА ВЕЛИНОВА 

от Долна Любата - мах. Бързаци
На 25 юни 1998 год. (четвъртък) в 11 часа ще 

дадем 40-лневна панихида на долнолюбатските 
гробища, каним всички роднини, 
ятели да присъстват на пани 

Опечалени: съпруг Асен, син Стан! 
зетьове Сърба и Бобан, внуци 

_ рко и правнук Димитрийе

ДС.Б. Д.
съседи и при-

РСИ-ХАНДБАЛ ФУТБОЛ хи дата.
иша, дъщери Мира и Ацка, снаха 
: Ване, Милена, Миляна, Милан” БАЛКАН” УБЕДИТЕЛНО ПРЪВ Новица Алексов -

главен треньор 
на ” Балкански”

Мика, 
и Мар

Завърши тазгодишният турнир по хандбал в рамките на Рабо
тническите спортни игри. Ето крайното класиране:”Балкан” с на 
първо място, втори е смесеният отбор на "Комуналац” и "Ме- 
талац”, трети са хандбалистите на милицията, пощата и "Юго- 
петрол” и четвърти - общинарите.

В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ПИКАДО за жени най-добри са

ршва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и незабравим 
съпруг, баща, свекър и дядо

ЛЮБЕН СТОЕВ
Със скръб и болка схващаме истината, че не 

: с нас. Поклон пред паметта ти!
На тази дата ще дадем едногодишен помен на 

босилеградските гробища.

На 21 юни 1998 год.
на

се навъ

Управителния съвет на "Бал
кански” на редовно заседание 

състезателките от ГИД с 331 точки, в чийто състав бяха включени назначи Новица Алексов за гла- 
Анка Басова, Любинка Милошева и Славица Такова. В индивиду- Всн треньор на футболния отб- 

класиране най-добра с Ирена Бошкова, втора Анка Басова, ор. Новица Алексов е дългогод- 
трета Райна Иванова. ишен футболист и треньор, кой-

В КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ПИКАДО ЗА МЪЖЕ най-добър то до този сезон активно игра за 
успех постигнаха стрелците от смесения отбор на "Комуналац- "Желюша", а неотдавна в кате- 
Металац” в състав Новица Алексов, Александър Мирков и Ве- драта на професор Йоксимович 

Матов. В индивидуалното класиране най-добър е Ивица и Ниш спечели званието пиеш

алното Опечаленото семейство

На 4 юли 1998 година се навършават 15 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременната смърт 
на нашата мила и непрежалима съпруга, майка, 
тъща и баба

селин
Гъргов. треньор.

ДС. Д.С. СТАНКА КАРАМФИЛОВА 
(1935-1983)

от с. Райчиловци, Босилеградскодащщщ сшзд отшттт Времето минава, а тъгата и болката за теб в 
нашите сърца остава вечно.

Благодарим ти за безкрайната обич, доброта, 
хуманност и благородство, които ни даряваше до края на своя 
живот. С вечно признание и дълбоко уважение ще пазим светлия ти 
лик в нашите сърца. Покои пред светлата ти памет!

Вечно скръбящи: съпруг Ранко, дъщери Пепица и Валентина, 
зетьово Димитър и Зоран и внук Станислав

Първият и вероятно засега ед
инствен димитропградчанин, 

„ ко(Шк> е скочил о(й 55 метра ви
сочина "надолу с главата", е 
Саша Пиколич (Маков). Такъв 
скок осъществи шоП миналата 
неделя в БслЪрад на Ада ЦиЪаи- 
лия ош сПсшшлсн за Подобни 
скокове кран, наречен "банд- 
жиСкачащият се вързан със 
ейеииално гумено въже за кра- 
каша и кръста и след шопа тря
бва само смелосш, а (Гш очевидно 
не лиПсваше на Саша.
"Ще скоча Пак, дори и ош По-ви
соко"- казва Саша, койтоезасШ 
в сПедииияша " Бешра" на грани
чния Преход Прешсво и отдавна 
има желаниеиш да наПрави шо
па. Служебното Пътуване до 
Белград е използвал да изПълни 
желаниеШо си, а за чувството, 
което е изГшШал, казва кратко.' 
"ЧудесноI

На 19 май 1998 година почина
АЛЕКСАНДЪР - САНДО ТОДОРОВ 

от село Сенокос, Димитровградско, 
роден през 1916 година

На 27 юни що се навършат 40 ДНИ от смъртта 
му. Осведомяваме роднини и приятели, че на 
този ден в 12 часа на гробищата в Сенокос ще 
дадем четиридесетдневен помен.

Опечалени: синове Васко и Никола, дъщери 
Графина и Цена и снаха Ангелина със семей
ствата си ______ _

На 20 юни се навършват 40 ДНИ от смъртта на
нашата непрежалима майка, свекърва и баба

СТАНКИЯ ИВАНОВА 
от с. Църнощица - Босилеградско

С болка се примиряваме с истината, че вече 
те няма. Поклон пред паметта ти!

На тази дата ще посетим вечния й дом на 
църнощичките гробища и ще положим цветя, а 
вкъщи ще дадем помен, Каним близки и познати 
да присъстват.

Саша в
момента,

когато полита
надолу

юве Владо и Мите, снахи Ви- 
вица

Опечалени: 
торка и Снежана и внуци Даниел и ИсА. Т.
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СаТиРа * забава

С МИСЪЛ ЗА 
БЪЛГАРИЯ

Народът ни що продължава
да нтнсмощнва
това с ясно като две и две, -

ЖЕГАТА
Еве неколко дъна жегата сългам ни напече. До йучера

кладеомо, а евс съга се .запирамо по сенките кодокито го управляват ОГЬИЬ
мети ля ве овце. "Народ, ко народ, никога не може да му 
угодиш", кавал би деди ми. Ако йе студ - защо ие студ, ако 
йе жега - защо йе жега, ако йе суша - тражи дъж, ако йе 
дъждовно - тражи суво..."

- Напече ни здравата, бай Манчо - среча ме Стоица от 
Тудовицу наместо с "Помага Бог .

- Ако Стоице, нали требе да се коси, сено да се сь6ира~
- Със свуту ли си, бре Манчо, дънъска свак носи, а никой

! не мозъци, а вратове!
Кирил Нааъров

Моля, без 
докачение

не коси...
- Е-е-е?МНОГОЪГЪЛНО

ПОЛОЖЕНИЕ - Тека йе бе! Йедно време и старци, и дечшца илизну със 
стада овце, козе, говеда... Па после на пазарат кьисало млеко, 

очеш! К1»св ти кравйе, кьев тиВ последните няколко броя 
па "Братство” се разгорещи по
лемика вън връзка с гостуваии- 
я та па видни български писатели 
п културно-художествени дру
жества, едни от които организ
ира I (енп.рът за култура, а дру
ги КИП, "Цариброд”. Всеки от 
авторите изнасяше своето виж- 

положението "от свой

колкосиренье, масло, урда - 
овче, па избирай! А съга гледам пекня па пазарат три-четири 
бабичкье у тендже]зе и кове донеле сиренье, а оно меко, да 

ко лайна!ме простиш,
- Па и са има старци и дечшца, не се йе затрил светат!
- Има недъгави старци по селата и разайтена дечшца у 

градат! Йедните не могу, а другьите пече да чуваю стоку.
по целу ноч буцяю и сеСрамно било. А иейе срамно що 

прибираю по съхзиняло-
- Младиня, Стоице, кво че праиш. Смита
- Море друга жега не им дава мира, Манчо! Ама ако речеш 

и нийе смо били млади, на смо се преборували с ньу. Само 
що тьгай не смо смеяли да кажемо "нечу” или "ие могу", па 
пасеомо и стокуту, и вечер одеомо, ама се и прибираомо

дане на 
з,п.л".

им жегата!От въпросните писания чи
тателят единствено може да раз
бере, че положението в култур
ния живот на Димитровград (Ца
риброд) е - многоъгълно.

нав]>еме_
- Е, друго време йе било:
- Времето си йе време! - сърди се Стоица. - Само гцо народ 

се промени; имаше и срам, и стра, и почит, и разбиратхье_
- Я се мани от иарицанье, оно не води иаиикуде!
- Не ми йе до рованье, ама се мислим, кига гьи опре 

истинската жега, тьгай кво че прае?
- Па тая жега нейе ли истинска?
- Айде не се праи на улавога. Това тцо йе припекло 

слънцето че трае неделю-две, на че мине. Оратим ти за жегуту 
1цо трайе цел живот, ушуня се щом се ракръстиш, па ие ти 
дава мира док не ти запою камбанете-

- Слушай Стоице, ти мислиш ли дека йе съга млого 
по-лъсно на мл;иинют\'. Еве щом се разкръсте почну с школе, 
с ученье и мучеиье, обелею до трийесе године-

- Бъш за това ти оратим; боре се с жегуту, ама погрешно.
- Е оти?
- Оти ли? Видиш ли - уче-муче - после кво? Ако и завърше 

некикву школу - нема работа! Я не съм п роти вън тцо уче. И 
требе да се учи, нали старите ни оратеоше: "Прос човек йе 
при очи слеп!" Ама не чини ли ти се дека млого преучимо. 
Зарезамо и стоку и ньиве, зарезамо села и маале и сви 
слезомо у град. Истина, на асвалтат йе по-лъко, алта йе истина 
дека тука на асвалтат нищо не расте. Па затова и сиреньето 
че буде меко ко лайна, а и ньега нема да намериш за лек 
кига ти притребе. Видиш ли йедва кърпимо от дътгьска за 
йутре. А талло ливаде неокосене, иже и кошаре се суринуле, 
жива душа нема, све подивевуйе-

- Видим Стоице дека млого църно гледаш! Еве орати се, че 
съживе селата!

- Е Манчо, оди орату - нема нищо! С тея паре тцо су 
доделили да съживе селата, не може да купиш ни свечу за 
свак дом. Чул ли си некой да се върнул и да йе развъртел 
стоку и домакьинство? Знам че речеш: има двоица-троица. 
Топа Манчо йе капка, а требе порой!

- Може и да йе тека, Стоице. Ама мене ми се чини дека 
твоята жега йотце не гьи йе припела. А припне ли гьи че буде 
други ко.

- Дай Боже! - рече Стоица и вати та се прекърсти.

ПИСАТЕЛ - 
СПАСИТЕЛ!?
Напоследък Босилеградска 

община търпи големи щети от 
върлуване на вълци- Ловджий
ското дружество "Сокол" орга
низира няколко хайки, но без ре
зултат.

• Амнезията е болест, от която страдат най-много - 
политиците.

• Той е човек на всички времена и - всички режими.
• И със съдбата се помирих, но с комшията не искам.
• "Хора, времето е пари" - каза уличният чейнчаджия.

а
Чудно е обаче как никой не 

се сети да потърси услугите на
• Тъкмо, когато мислеше да обърне друг лист, всички едцН босилеградски писател, ко

му обърнаха - гръб. йто в произведенията си, публи-
• По време на галопиращата инфлация стигнахме до кувани от Братство , съвсем

билиони. След това вероятно биха дошли на ред - деби- лесно изби много вълци - и то 
ли(они)те. само с едно секирче. Защо не

опитат с неговото "оръжие" -

I«а‘0?
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• "Човек се ражда само да се мъчи” - каза мъчителят.
след като не помага огнестрел
ното?

м. А.
Б. Димитров
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