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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ РУСКИЯ ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИПЪРВАТА КОЛОНКА

НАЙ-СЕТНЕ РЕШЕНИЕ ЧРЕЗ ДИАЛОГ
остатъчен е само бе
гъл поглед върху изя
вленията на светов
ните държавници през 

последните два-три дни за 
да се разбере, че светът 
вече не отрича съществу
ването на тероризма на 
косметските шиптари, или 
поне не в такава степен, 
както беше по-рано.

Ръководителят на рус
ката дипломация Евгений 
Примаков заяви, че преди 
изтеглянето на сръбските 
сили на реда от Косово е 
необходимо да бъде прек
ратен тероризма на кос
метските албанци. Доколк- 
ото редът би бил обратен 
неизбежно би се стигнало

Д Слободан Милошевнч н Николай Афанаснсвски подчертаха необходимостта 
еннтета на нашата страна

от опазване териториалната цялост и уважаване сувер-

Югославският :
Слободан Милошевнч 
руския заместник 
министър Николай Афанаси- 
евски.

президент 
прие 

- външен

I родния червен кръст и 
УНХЦР, като ефикасен начин 
за премахване на негативните 

Щ последици. Свободата на дви
жение, нормалното осъщест
вяване на транспорта и съоб- 

0Щ щенията по пътищата, функ- 
ционирането на комуникации- 
те и особено защитата на вси- 

ЯКр чки граждани и тяхното иму- 
ЩЩр щество без оглед на национал
ния ността им имат жизнено важно 
ЯН значение за преодоляването на 
ЯН съществуващите проблеми.

*] Афирмирано беше съвмест- 
ЩШ| ното становище на Югославия и 
ЩШм Русия за решаването на пробле- 
ШШ мите в Косово и Метохия с по-

Iк Ш кШОсобено внимание в разго
ворите беше посветено на въп
росите от интерес за мира и 
стабилността в района на Бал
каните.

Подчертано беше високото 
равнище на взаимното разби
рателство между двете страни 
както по отношение на готов
ността за по-нататъшно инте
нзивно развитие на двустран
ното сътрудничество, така и 
по отношение на съвместните 
усилия на Югославия и Русия 
за укрепване на регионалната 
сигурност, за откровено и рав
ноправно сътрудничство и 
особено необходимостта от 
опазване на териториалната 
цялост и уважаване суверени
тета на СР Югославия.

Обменени бяха информа
ции по въпросите от програ
мите на републиканското и 
съюзно правителства за нор-

* *Ь-

шдо преселването на сърби
те от там. Той добавил, че 
изтеглянето на сръбските 
сили не е било предусловие 
за започване на преговори
те между правителствена
та делегация и представи
телите на косовските ал
банци.

“Границите на Балкан
ите трябва непременно да 
бъдат запазени и да се ува
жават, понеже това е един
ственото приемливо реше- 
ние“, подчерта тези дни 
гръцкият министър на от
браната Акис Цокадзопу- 
лос. "Опитите на т. нар. 
"Освободителна армия на 
Косово" да използва обста
новката и прибягването й 
към насилие не могат по ни-

т ■'лк'
, < литически средства, което озна

чава продължаване на започна
лия диалог между представи
тели на политическите партии 
на косметските албанци и дър
жавната делегация.

В разговорите участваха и

ПОЛЕЗЕН РАЗГОВОР:
Милошевнч и Афанасиевски

мализация на живота и създа- ните дейности на определени 
ване на условия за завръщане места в Косово и Метохия. Ко- 
на лицата, които са били при- нстантирано беше, че са пре- 
нудени да напуснат домовете приети мероприятия и сътруд- вич и руският посланик в Юго- 
си по време на терористичните
нападения и антитерористич- държавни органи с Междуна-

съюзният министър на външ
ните работи Живадин Йовано-

ничество на компетентните славия Юрий Котов.

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВНЧ 

ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА САЩ
какъв начин да се приемат, 
понеже нейната цел е не
зависимост, а не широка 
автономия на провинция
та", пределно ясно каза 
гръцкият министър.

- Най-важна работа сега 
е да се осъди тероризмът и 
да се направи дистанция от 
неговото действуване. То
ва преди всичко трябва да 
направи ръководството на 
косметските албанци, кои
то за съжаление не пока
заха това желание, макар 
че към това ги задължават 
всички документи на ООН 
и на Контактната група за 
премахването на опасно
стта - каза тези дни рус
кият заместник външен ми
нистър Николай Афанаси
евски.

"Косово с вътрешен югославски въпрос.Югославският президент Слободан Мило- 
шевич прие във вторник вечерта в Белград де- статутът на южната сръбска покрайнина тряб- 
легацията на Съединените американски щати, ва да бъде решен в рамките на СР Югославия'’, 

специалния американски заяви американският посланик в ООН и спе
циален пратеник на президента Бил Клинтън

която се водеше от
пратеник за Балканите Ричард Холбрук.

На срещата присъства и югославският вън- но време на късата си среща с журналистите, 
министър Живадии Йованович. след разговорите с македонските официални

След разговорите в Белград Холбрук заяви, представители, 
че целта на неговото посещение в Белград е да - Светът не вижда Косово като някаква от- 
се осуети ескалацията на конфликта в Косово делна, независима държава, кпкъвто бе случая 1 
и Метохия с Босна. Съществуват големи разлики между

Ричард Холбрук пристигна в Белград от тези два примера. Статутът па Косово трябва 
* да сс решава в рамките на СР Югославия , каза

американският дипломат в Скопие.

шен

Петър Стоянов:
Не сме против сърбитеСкопие, където разг оваря с македонския през

идент Киро Глогоров, премиера Църве 
и външния министър Ханджийски.

пковски
И 2477-ия брой пи наи-ав- 

шоришешпия белградски 
седмичник ПИН (IX юни 
IУУЛ’ 7.) беше отпечатано 
интервю на журналист
ката Светлана Пешруишч 
е Президента на Република 
Вългария г-н Петър Сто
янов за мястото на Бмга- 
рня в региона, влизането й в 
ПА ГО и югославско-бъл
гарските взаимоотноше
ния.

СЪОБЩЕНИЕ НА СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

ДИАЛОГЪТ ЗА КОСМЕТ Е ВЪЗМОЖЕН 

САМО Д0К0ЛК0Т0 АЛБАНСКИТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ОСУЕТЯТ ТЕРОРИЗМА
Тези, както и някои дру

ги изявления показват, че 
съществуването на терори
зма вече не се укрива, а за 
пагубното му действаме се 
говори все по-открито. Ис
тината най-сетне излезе на 
бяло видело. Жалко е оба
че защо толкова много не
винни хора трябваше да 
бъдат убити или ранени, 
толкова обекти да бъдат 
разрушени или повредени 
за да разбере най-сетне 
светът, че терористите-се
паратисти са реалност в 
южната сръбска покрай
нина.

^ '’ ппг., _.... лешето и съвместния Сръбската радикална партия още веднъж же- СърГнш каиш омраза. Не
жиГ ^Гс^бския народ и — от албапск- лае да запознае обществеността с факта, че пра- Боже! „айр.ншш -
ОТО национално малцинство в Косово и Ме тохия. вити на националните малцинства в нашата сч рана МШ1Ш М1.Жуу ^ру/оШо Г,ил- 
Тчкч п личлог е възможен само ако албанските са на пай насоките международни стандарти, но 7и,кк,шш Президент.
Гакъв диалог е п но-нататъшнитс те- че р ъководството на албанските сепаратисти по /)този иеледаащилброй
политически лидери у ,шст Се грижи за правата п свободите на своите съна- „„ шшаш вестник, на ешр. 2
рориегки ШС1 род ШЦИ, а единственото им желание е да се съз- . „омепТашме ш,те}рал-
''''н^^ямГ^^ягепшсТрсшаа^тоиа ко- някаква си фппзомскпрепублика Косово - сс ,шя ШгксШ на  ......... -
совско-метохийския проблем представлява фак- казва в съобщениезо па С.1 С. | /Периш,

някои западни държани не престават сВ.С.Б. тът, ИС



СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР В ЛИСАБОН НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
МОМИР

БУЛАТОВИЧ НА 

” ДЕНЯ НА СРЮ” 

НА ИЗЛОЖБАТА 

” ЕКСПО ’98”

НАТО И СЪВРЕМЕННИЯТ 

ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ИЗБОР НА 

БЪЛГАРИЯ
Франц Фердинанд, е което ще се даде сигнал за оръдей
ните канонади на Първата световна война. Една година 
по-късно България ще влезе в конфликта на страната на 
Централните сили, а след още три ще излезе от него 
разсипана, разпокъсана и унижена.

Ма победените, но и на победителите им предстоят 
трудни години на политически конвулсии, идейни сътре
сения и чудовищни социално-политически експеримен
ти, които ще сложат окончателния край на стара Европа 
в кървавото зарево на Втората световна война. Години, 
към които като че ли най-точно прилягат думите на 
Шекспир, написани преди близо четири века за още по- 
древни времена: "Безумен свят! Безумни господари! Без
умни съглашателства!”

Низ от политически кризи, бунтове, заговори, атен
тати, убийства и военни преврати дават лицето на об
ществено-политическия живот в България между двете 
световни войни. Същественото обаче е друго - въпреки 
жестоката рана от първата национална катастрофа, на
цията и държавата успяват като цяло да се опазят от 
изкушенията на укрепващия на изток и запад тотали- 
тарен ред. Пито доскорошният съюз и силните иконо
мически и културни връзки с Германия, нито дълбоката 
историческа свързаност с Русия се оказват достатъчно 
надеждна опора за осъществяването на избор, сходен с 
техния. Не че няма опити. Не че няма натиск. Има! Има 
и ловки емисари, има и раболепни към новите режими 
родни адепти. Но българският национален организъм се 
оказва учудващо резистентен към вируса, проникнал 
вече в нервната система на десетки милиони хора по 
целия свят. Заслужава си да се замислим за това! За
служава си да оценим колко дълбоко преплетени са ко
рените на българския дух с корените на европейската 
културност и колко естествен е бил цивилизационният 
избор, осъществен в акта на създаването на Третата 
българска държава. Заслужава си, защото тази оценка 
ще помогне да хвърлим допълнително светлина и върху 
последващото половинвековно развитие.

Д-р Ангел КОНДГСВ
Погледнато в по-широк контекст, възкресението на 

българската държавност от небитието на петвековното 
иновереско иго е плод на утвърждаването на (западно) 
европейския либерално-демократичен модел на общест
вено устройс тво. На разширението му както в географ
ски, така п в културно-исторически смисъл. Независимо 
от всички интриги между великите по онова време сили, 
свързани с подялбата на наследството па разкапалата се 
Османска империя, основната част от енергията за съз
даването на младите балкански държани, включително 
България, извира - и ка то вътрешен импулс, и като вън
шна подкрепа - от тържеството на идеята за национал
ната държава. Идея почти толкова основополагаща за 
доктрината на буржоазно-демократичните революции, 
колкото защитата на свещената частна собственост и 
конституционния правов ред. За това може спокойно да 
се твърди, че и акта на раждането на нова България е 
таложен и нейният решителен съвременен цииилизаци- 
оисн избор. За добро или зло тогава пред нея просто няма 
алтернатива, а нротивоборството между лроруската и 
прозападнатп ориентации, между русофилството и русо- 
фобстиото има коренно различен смисъл. То е по-скоро 
късен отглас от наивно-романтичните блянове на Въз
раждането, отглас от споровете в Ганчовото кафене, 
резолирал в динамиката на новата социално-класова 
стратификация, но нсуспял да се докосне до цивили- 
зационнитс темели на неукрепналата държавност.

А тази неукрепнала държавност ще се сблъска много 
скоро не с нещо друго, не с някоя обикновена между
народна интрига, не с някакъп банален външнополити
чески заговор, а с дълбока всеобхватна криза на цивили
зацията, която я е родила. С кризата на идентичността в 
(западно)европейския либерално-демократичен пъг на 
обществено развитие. Само тридесет и шест години след 
създаването на Третата българска държава началото на 
тази криза ще бъде вече факт. На 28 юни 1914 г. в Са
раево е убит австроунгарският престолонаследник

Югославският премиер Момир Булптопич присъства в 
Лисабон па отбелязването па националния ден па СР 
Югославия на Световната изложба ” Екс по *98

Тържеството започна точно па пладне югослав
ско време на 22 юни на церемониалния площад па 
Световната изложба. В присъствие на югославска та 
държавна делегация, предвождана от премиера Мо- 
мир Булатович със звуците на химна "Хей, словепп", 
на мачтата бе повдигнат югославският трибагреник.

Премиерът Булатович и членовете на югослав
ската делегация, придружавани от представители на 
португалското правителство и генералния комисар 
на световната изложба Тореш Кампош обиколиха 
павилионите на изложбата 'Ексно ’98".

На 23 юни съюзният премиер Момнрт Булптопич 
и съюзният министър на информациите Горан Мптич 
устроиха прием в чест на 23 юни -. Югославския на
ционален ден на Световната изложба.

Световноизвестната цигуларка Татяна Олуйнч и 
други известни югославски музиканти изпълниха за 
гостите подбрана програма.

Според уточнената от Съюзното правителство 
концепция, Югославия е представена на Световната 
изложба като страна, която минава през обществени 
н стопански реформи, има богати природни ресурси, 
разполага със специфично цшшлнзацнонно наслед
ство, представлява интегрална част на Европа и, въп
реки застоите, участва в съвременните световни 
процеси.

Участието на СР Югославия на изложбата, по
следната от рода си манифестация през това хилядо
летие. в която участват 145 държави се преценява 
като твърде важно, преди всичко, като един от начи
ните светът да преформулира представата си, която 
има за нашата страна и да получи нова. - следва -

нинДРУГИ ПИШАТ

ПЕТЪР СТОЯНОВ: НЕ СМЕ ПРОТИВ СЪРБИТЕ
Интервю на Светлана Петрушич с българския президент за мястото на България в региона, влизането й в НАТО и югославско-българските взаимоотношения

политически ветрове и влияния. Днес казвам - сполай 
Ти, Господи, че България има едно такова географско 
положение, намиращо се на естествения път между 
Централна Азия и Западна Европа! Българската поли
тическа класа днес се озова пред голямо предизвикател
ство - по най-интелигентния начин да използва това 
географско положение, така че България да участва в 
големите инфраструктурни проекти, конто в бъдеще 
ще свързват Европа и Азия. Тук имам предвид и т. нар.
Път на коприната, конто минава през България. Ние 
напълно съзнаваме, че България може да постигне ус
пех като държава само при условие че успее да вземе 
своя дял от световния успех, от една все по-интегрална 
и все по-глобална икономика. Погледнато от този ас
пект, мисля, че България има превъзходно географско 
положение.

* Кои са настоящите приоритети на българската 
външна политика?

- Ние виждаме нашата външна политика изклю
чително в контекста на нашите стратегически външно
политически приоритети. А те са приемането на Бъл
гария в ЕС и НАТО. Бих желал нашият стремеж към 
членство в Европейския съюз да не се възприема като 
някакво течение в източноевропейската мода. Стре
межът на България към това членство е дълбоко об
мислен, окончателен, цивилизован избор. И от тази 
гледна точка дори не ме вълнува проблемът кога ще 
стане това, защото на това членство аз не гледам като 
на надпревара между конкуренти - бившите комуни
стически източноевропейски страни, а като на начин, по 
който всеки ден, всеки месец, всяка година подобряваме 
положението си и вървим напред.

* Г-н Стоянов, колко ще коства на Вашата 
страна влизането й в НАТО?

- Никой не може да каже точно колко милиона до
лара ще ни бъдат необходими за това. Но съм убеден в 
едно: много по-скъпо ще ни струва, ако останем вън от 
този военен алианс.

* Каква част от бюджета се отделя за армията?
- 2,3% и това, разбира се, не е достатъчно.
* Мислите ли, че членството в НАТО може да ви 

помогне да избегнете един евентуален конфликт с 
Турция? Например, ако турското малцинство поиска 
политическа автономия в България, което не е 
изключено.

- Мотивът ни за членство в НАТО в никакъв случай

В продължение на осем години в България бяха 
извършени много политически промени, съпроводени 
от икономически и финансови сътресения. Четири пъти 
бяха проведени избори за парламента и два - за през
идент на Републиката, смениха се осем правителства. 
През 1989 година беше създадена коалиция на антик
омунистическите сили - Съюз на демократичните сили 
(СДС) - днес водеща политическа група в парламента. 
През 1990 година Комунистическата партия се преиме
нува в Социалистическа. Социалистическата партия и 
СДС два пъти се сменяха в управлението на страната. 
От 1991 до 1992 година започнаха радикални иконо
мически реформи, които бяха прекратени през 1993 
година и по този начин се стигна до икономическата 
катастрофа през 1996 година. Валутните резерви спад
наха до критическия минимум от 500 млн. долара. Вън
шният държавен дълг нарасна до 10 млрд. долара. Както 
често казват някои сегашни български политици, 1996- 
та е била преломна година. На президентските избори 
през ноември 1996 г. г-н Петър Стоянов, кандидат от 
СДС, с 60% от гласовете бе избран за държавен глава. 
До своето активно включване в политическия живот на 
България този 40-годишен политик от новото поколе
ние е адвокатствал в Пловдив. Женен е, има две деца.

Президентските избори в България през 1996 година 
бяха съпроводени от драматични събития. Към все
народната стачка и демонстрациите на гражданите се 
включиха и студентите. Тогава обединената опозиция 
напусна Народното събрание, излезе на улицата и ор
ганизира митинги. В такава атмосфера на политически 
и икономически хаос тогавашният премиер Жан Виде
нов от Социалистическата партия си подаде оставката. 
През януари 1997 година Петър Стоянов официално зае 
президентската длъжност. Малко по-късно, на 19 ап
рил, по време на извънредните парламентарни избори, 
СДС спечелва по-голямата част от гласовете. Тогаваш
ният председател на СДС Иван Костов днес е министър- 
председател на България.

С г-н Стоянов проведох в София продължителен и 
откровен разговор. Докато го слушах внимателно, той 
оставяше впечатление на удовлетворен политик, спок- 

уверен, че печели надпреварата с времето, на 
човек, който знае точно какво иска.

* Как виждате геополитическата и геостратеги- 
ческата позиция на България на Балканите?

- Преди сто години известният български писател 
Антон Страшимиров е проклинал съдбата, че е отре
дила на България да се намира на един толкова лош 
географски кръстопът, на който се кръстосват много

не е свързан с отбраняването ни от Турция. Напротив.
* Това посочих само като пример.
- В момента имаме изключително добри, приятелски 

отношения с Турция. Към това бих добавил още нещо: 
дълбоко съм уверен, че ние, балканските страни, колк
ото по-бързо приемаме европейските стандарти за уре
ждането на междубалканските ни отношения, толкова 
по-лесно ще уреждаме взаимоотношенията си. И затова 
мисля, че трябва да се наблюдава благосклонно жела
нието на повечето, да не кажа - на почти всички балкан
ски държави за членство в ЕС и НАТО. Това означава, 
че ние започваме да унифицираме своите външнопо
литически и вътрешнополитически критерии. И много 
по-лесно ни е, когато използваме едни и същи критерии, 
за да стигнем до разумни, приемливи за всички страни 
решения. В този контекст аз наблюдавам отношенията 
ни и с Турция.

* НАТО изисква и икономически реформи, и 
промяна на цялата система в страната. До каква 
степен икономическите реформи, които се 
провеждат, са пряко свързани с изискванията на 
политическия елит на НАТО?

- Те са в абсолютно непосредствена връзка. Нашата

оен и
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РАЗГОВОР С ДРАГОЛЮБ СТАМЕНКОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНАТА
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

КОЙТО НЕ ОБИЧА СВОЯ, НЕ МОЖЕ ДА 

ОБИЧА И ДРУГИТЕ НАРОДИ
Г-н Драголюб Стаменкович 

е норнрерсеришел на Нарорната 
скупщина на Република Сърбан 
п нарорен прерспатптел за «Що
ра норер_нъш ош листата на 
Сръбската рарнкална партия.
Женен е а ама ерно реше. Прерп 
ра заГатне ра се занпмача аро- 
феештално с политика, топ е 
работил в ЖТП Белград.

За разлика от повечето вие- Нашето желание е говопя 
ши политици, за този разговор Ви от името на Сръбскат— 
г-н Стаменкович не поиска пред- кална партия, чннто предс?ави- 
варително подготвени въпроси, тел съм в Народното събртние,

* Стаменкович, тъй като искрено да си сътрудничим с 
заемате висок пост в рспубликан- българския народ, постепенно 
ския парламент и Сръбската ради- Да освобождаваме тези граници, 
кална партия, в която членувате свободно да минават стоките, 
от 1990 година, най-напред ще Ви капиталите, идеите, хората сво- 
помоля да кажете мнението си за бодно да циркулират, и тези два 
сръбско-българските отношения, народа да бъдат гръбнак на мира 

- Сръбският и българският на Балканите, 
народ са почти еднакви - народи, * Нашето малцинство прие 
които живеят приблизително на Сърбия като свое отечество. Мо- 
едно и също пространство. Това же ли то да изиграе ролята на зве- 
са народи, които изповядат пра- но на сътрудничеството? 
вославната християнска вяра, - Разбира се. Аз говоря за 
говорят почти един и същи език малцинството, което от векове 
и са народи, които имаха трудна живее на тези простори. Исто

рически гледано, границите ви
наги са били "подвижни", така 
че никой със сигурност не може 
да каже, че неговият произход не 
е от България, или обратното - 
че някой от неговите пред
шественици не е бил сърбин.

Ние имаме изключително 
добри отношения с вашето мал
цинство и съм съгласен с Вас, че 
приехте нашата република като 
свое отечество. В подкрепа на 
това са и нашите изборни резул-

история.
Живеем в един район, където 

през историята са минавали раз
лични войски, които с позволе
ние на

тати в общините, където живеят 
българите, винаги готови да сът
рудничат с всички народи и на
родности в нашата страна.

* Българското малцинство 
има всички права съгласно юго
славската Конституция, но...?!

- Ние се застъпваме за това 
всеки да си тачи своята култура, 
история - да се отнася в съзвучие 
с цивилизацията и времето, в ко
ето живеем! Искам обаче да по
соча един пример, когато навре - 
мето е било предлагано на Ди
митровград обучението да се про
вежда изключително на българ- 

език. Тогава един мъдрец - 
българин казал: "Димитровград е 
малък за толкова умни дечица. На 
нас ни е необходимо да учим 
сръбски език, за да могат нашите

своя народ и своята нация,той не 
може да обича нито друп 
роди, нито другите нации!

* Нашето малцинство има от
носително добро информиране на 
майчиния си език. На

ите на

миналите режими непре
къснато са създавали свади и ра
здори между нашите два народа, 
определени да живеят в съсед
ство и, разбира се, да си сътруд-

родн
щипа е основател на "Братство”. 
Считате ли, че е достатъчно?

- Човекът никога не е бил

ата скуп-

шгчат.
напълно доволен. В средите, къ 
дсто живеят националните мал
цинства, винаги трябва да се нас
тоява да се разширяват всички 
културни прояви на родния език 
на хората, живеещи в тези среди.

Считам, че освен изданията 
на "Братство”, Предаването за 
българската народност по въл
ните на Радио Ниш и ТВ Жур
нала и местните радиостанции в 
Димитровград и Босилеград, 
трябва да излъчват повече пре
давания на български език.

Само така това малцинство 
може да бъде звено на сътру
дничеството между двете дър
жави.

Драголюб Стаменкович - 
подпредседател на Народната 

скупщинаски

ниге срещи на стопанските раде
тели от двете страни.

* Общините, в които живее 
българското национално малцин
ство, са предимно изостанали. 
Сръбската радикална партия вл
езе в правителството на народното 
единство и сега е партия, която за
едно с двете леви партии "държи” 
властта. Може ли попе в момента 
да се облекчи положението?

- Сръбската радикална пар
тия влезе в правителството на 
народното единство с цел по-ус- 
пешно да се разрешават възло
вите проблеми в стопанството, а 
в това число и по-равномерното 
развитие на всички краища в на
шата република.

Всеки един динар ще се харчи 
изключително в стопанството и

Сръбската радикална пар- 
| общински отбори във 

всички общини на републиката. 
Подготвяйки листите на бъде
щите кандидат-отборници, тя се 
готви и за евентуалните преж
девременни местни избори.

тия има

* Бнлатсралпото и стопанско
то сътрудничество като че ли се 
разминаха?

- Вярно е това и мисля, че 
всичко се дължи на санкциите, 
които леинахаха голямо нетно 
върху нашето стопанство, от ед
на страна, и българското стопан
ство, което дълги години не бе 
самостоятелно, от друга страна. 
Надявам се, че ако ни се разми
нат оповестените санкции, това 
сътрудничество да се повиши. 
Основите за това разширяване 
се наливат на вече традицион-

деца да се тродоустроят в Кра- 
гуевац. Нови Сад и в други гра
дове в Сърбия”. Вие сте малцин
ство, което според броя на обра-
зовните хора заемате първо 
място в републиката.

Искам да подчертая, че това 
не означава, че не трябва да изу
чавате български език, а точно 
обратното - никой не трябва да 
забравя потеклото си! Онзи, 
който не обича преди всичко

за повишването на стандарта на 
жителите.

Ванче Бойков

тнтет. Така че тук не става дума за обвързване с една 
или друга велика сила.

* Важи ли това и за външната политика?
- Не ще и съмнение, че при креирането на външната 

политика ние искаме да се устремим към общоевро
пейските стандарти, които дават възможност на една 
държава същевременно да развива добронамерени, до
бросъседски и изобщо добри отношения с всички и да 
защитава националните си интереси. Съвременният 
свят се основава на кръстосването на взаимните интер
еси на държавите.

Извинете ме за крайния тон, но това е само поради 
това, че така откровено започнахме разговора. На мен 
лично ми се струва, че в днешно време да се говори за 
абсолютна самостоятелност и независимост и юначески 
да се биеш по гърдите си, говорейки, че не те интересива 
нито Запад, нито Изток, е много чудно и ако това пре
дизвиква нещо у съседите, то е преди смях, отколкото 
сваляне на шапка. Никой в света вече не може да каже 
"Брано!” на една такава политика. Какви юначаги сте 
вие, когато сте сами срещу всички! Светът се глобализ- 
ира, светът търси общото, което го сплотява, съвмест
ния интерес, съвместната печалба. И да се самои- 
золираш от такива неща и да кажеш: "Не ме интересува 
никой пито на Изток, нито на Запад, ще завърша всичко 
сам”, според мен, е твърде несериозно.

* Слод посещението си в Америка в началото на 
годината и разговора с американския си колега 
шефът на българската разузнавателна служба 
заяви: "Нямаме вече взаимни тайни по промените в 
света."

- Да, прави сте, касае се за изявление на началника 
българската разузнавателна служба. Посещението

му в Америка беше повече символично, за да покажем, 
че е завършен периодът на студената война, когато ние, 
българите, гледахме на всеки американец като на шпи
онин на ЦРУ и когато американците гледаха 
България като на близък приятел на "империята на 

. Слава Богу, тези години са зад нас. Изявлението 
на шефа па българската разузнавателна служба 
предимно метафоричен смисъл, което в никакъв случай 
не означава, че ние ще извадим своите архиви и досие
тата на нашата тайна служба, за да ги поднесем 
американците. Това никой не е и искал от нас. 3 ук става 
дума за едно напълно ясно формулирано и твърде отк
ровено, честно и искрено сътрудничество между двете 
служби но въпроси, конто имат значение не само за 
двете страни, но и глобално значение: сътрудничество 
в борбата с наркотрафика, нелегалната търговия с оръ
жие, нелегалната миграция на хора и престъпността 
изобщо. Ме ще и съмнение, че Балканският полуостров 
се налага като едни от трансферните пунктове на вси
чки тези негативни явления. - Следва -

програма изцяло е съгласувана с онези икономически приехме не затова, че ни звучеше много интересно, 
показатели, които ще бъдат нашата визитка за влизане Българската финансова система тогава беше в колапс, 
в НАТО. Това, разбира се, не означава, че НАТО ни Българската валута се обезценяваше буквално само за 
поставя специални условия за икономическо развитие, няколко дни. Хората не знаеха как ще дочакат със за- 
но е напълно ясно, че без солидна икономическа база не платата си края на месеца. Бордът ни беше необходим, 
можем да имаме модерна армия, не можем пълноправно Бордът не беше стока, която свободно избрахме като в 
да участваме в структурите на НАТО. защото ние иска- магазин, защото ни изглеждаше най-привлекателна.

* Чий капитал днес е най-присъстващият в Бъл-ме да влезем и в НАТО, и в ЕС.
гария?* Българските граждани не могат да излязат от 

страната без виза. Защо? - Мисля, че една от най-големите грансакции е на- 
- Ние сме асоцииран член на Европейския съвет и е правена със Содовия завод във Варна, които беше купен

от белгийския конзорциум "Солвей”. В момента обаче 
на първо място е немският капитал, а белгийците са на

напълно естествено да изискваме за нас да не важат
визовите ограничения; това дори ни изглежда унизител
но. Затова българската дипломация и всички ние пола- второ място, 
гаме големи усилия в две насоки: да поставим на здрава 
основа нашата визова, емиграционна и гранична поли- капитал? 
тика и същевременно това да бъде нашият довод за 
премахване на ограничението.

* Само няколко месеца преди да застанете 
начело на държавата, в България беше въведен 
международен валутен борд. С други думи, 
въпросите за финансите на Вашата страна и за 
бюджета се решават от чужденци.

* За какво е особено заинтересован западният

- Телекомуникационната компания представлява 
може би най-голям интерес.

* Могат ли чужденците да купят всичко или това 
е ограничено с някакъв процент?

- По принцип, чужденците могат да купят всичко.
* Доколкото ми е известно, новият закон дава 

такава възможност и когато се касае за продажба- Когато поех президентската длъжност, месечната 
инфлация беше достигнала 240 процента. От началото нз земя.
на тази година до сега месечната инфлация е около един . Основната норма, с коя то се регламентира иро-
процент. Общо взето, всички политически сили приеха дажбата на земя, е в чл. 21 на българската Конституция.

борд. В психологически план това не беше Чуждестранни фирми, които са регистрирани в Бъл
гария, могат да купят земя без ограничения, а частни

валутния
лесно. Обаче всички в България сс увериха, че валут
ният борд е една от главните опори на финансовата ЛИца. це. 
стабилизация. Ако трябва да търся синоним на българ- * % началото на този вок цар на България о бил 
ски, това е финансовата дисциплина. Валутният борд герман0ц през Първата и Втората световна война 
просто запуши дупките, през които изтичаха българ- сте фили на страната на германците, слод това 

Валутният борд поощри финансовата дис- 
но той не може да въведе ред в производ

на

България е била под шапката на Москва, а сега, 
ват, се хвърляте в обятията на Запада...

каз-ските нари.
иинлина,
ството. Необходими са усилия за съживяване на произ
водството, за инвестиции и за инфраструктурни про
екти. Тук бих използвал една метафора: валутният борд 
е едно прекрасно оръжие, фан тастично финансово се
чиво и всичко зависи от това как ще го използваш. Ако
го използваш достатъчно умело, достатъчно интели- българи днес основателно са обезпокоени

полза. И обратното. Ако МОЖНОСтта тяхната страна отново да загуби национ- 
това

на- Извинете, Вие задавате този въпрос вероятно от 
името на читателите си. Иначе ми звучи малко прими
тивно, прскалсно патриотично и малко анахронично.

‘ Не само от името на читателите ни. Много
от въз-

злото
имаше

пагентно, то ще ти донася само 
го използваш лошо, неинтелигентно, глупаво - 
оръжие ще се обърне срещу тебе.

* А използвате ли го, както казахте, интели-

алния си суверенитет.
- Ще отговоря съвсем ясно. България трябва да 
Европейския съюз с традицията си, сз.с своята бз.л- 

гарска история, сз.с своите бз.лгарски постижения п с ьс 
Па па'Мисля те си служим добре с това ора,жис, своето бзлгарско спмоса,знание. Ни най-малко но се

колкото и нескромно да звучи това. Всънщост, оцеи- страхувам, че Бз,лгария„м^отличииТъТ^ожиости 
китс на Межлунарошшя валутен фонд и Световната против, мисля, чс Балгария има о!ЛИ ши вз,зможносз и,
банка са категорични затова. И още нещо. Ние приехме защото говорим за мн‘^‘’“““а,™ 
валутния боол не затова че имахме горещо желание да снекгиви, които ще ни номогшп да развием 
имаме валЖ<-рд Уверявам Ви, чс валутния борд традиция, нашата култура, включително в пати. иден-

вле
зе в

гентно?
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА 00 НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОО НА СИП В 
ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ ПОМОГНЕ НА СТОПАНСТВОТО
ДЖОРДЖЕ ВИ Ч 

ПРЕИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Пи се подпомогнало па предприятията, които са а 
кри тска ситуация.

Изтъкнато бе п топа, че дейността па ОО на 
ЮЛ се затруднява от факта, че тачи партия няма 
спои помещения а Димитровград. И точи смисъл 
С>е казано, че трябва да се предприема т стъпки за 
премахването на този проблем, кой то би трябвало 
да се решава съвместно сз»с СНС.

Ма заседанието са предложени активисти на 
ОО на ЮЛ от Дими тровград, кои то би трябвало 
да влязат в състава на определени органи и ко
мисии в рамките па Окръжния отбор на тази пар
тия за Пиротски окръг.

На 18 юни т.г. се проведе заседание на секре
тариата на Общинския отбор па Югославската 
левица от Димитровград. Членове те па този орган 
разгледаха въпроси от изключително важно зна
чение за работата на тази партия до края па нас
тоящата година. Те обсъдиха п стопанска та си
туация в общината и констатираха, че попечетоот 
тукашните фирми са се сблъскали със сериозни 
икономически проблеми. Анализирайки по-за- 
дълбочено тази темп, водачите на ЮЛ изтъкнаха, 
че в предстоящия период дейността па тази партия 
в Димитровград трябва да бъде насочена предим
но към намирането на ефикасни начини, с кон то

Миналия псгьк се проведе отчетно-изборно събрание 
Общинската организация на Съюза на инвалидните пенсионери 
(ОО на СИП) от Димитровград, на което присъстваха Божидар 
Цекич, председател на Републиканския съюз на инвалидните пен
сионери (РСИП), който същевременно е и член на Републиканския 
синдикален съвет, както и Тома Банкович, член на ИО на РСИП и 
председател на Общинската организация на СИП в Пират.

Отчет за работата на съюза за миналата година прочете пред
седателят Да пило Джорджови ч. Той между другото подчерта, че в 
тези тежки икономически времена Съюзът на пенсионерите по 
инвалидност полага огромни усилия да облекчи живота на своите 
450 членове. В изложението си Джорджевич особено наблегна на 
работата на потребителската кооперация "Пенсионер”, която е 
сформирана на 20 април м.г. и която функционира в рамките на 
СИП.

ни

Б.Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОБЩИН
СКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАДДНЕС В ДИМИТРОВ

ГРАД

ПОДКРЕПА ЗА
МОСКОВСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯЗаседание на 

Общинската 

скупщина
Разговор1ът на президентите па Русия н ОР Югославия Борис 

Елцин и Слободии Мплошенич в Москва и подписаната от зях 
декларация са още едно потвърждение за миролюбивата политика 
и готовността на С ТЮ всички проблеми, включи гелно и проблемът 
в Косово и Метохия, да се решават по мирен начин, с политически 
сродства и откровен диалог, а не чрез насилие и репресивни мерки, 
оцени Из|п>лнптслнпяг отбор на Общинския отбор на СПС в Бо
силеград.

Подкрепяйки съвместната декларация на двамата държавни 
ръководители, босилеградските социалисти осъдиха екстремните 
искания на лидерите па албанците, които намират подкрепа в ли
цето па отделни западноевропейски и други страни. Вместо да 
осъдят сонаратистичните им тежнения, тези страни всестранно ги 
подтикват, обучават и въоръжават, а всичко е с цел да се дезинте- 
грпра СРЮ и Сърбия и от тях да се създлдат малки марионетни 
държави, конто биха задоволили интересите на великите сили. За 
боеилеградските социалисти е неприемливо и нелогично заплашва
нето с пови санкции или пък други видове принудителни мерки.

Нелогична е и постъпката на отделни членове на ДСБЮ във 
връзка със събитията при гостуването на фолклорния ансамбъл 
"Зорница” в Димитровград, с което се лепва черно петно на стра
ната ни пред международната общност и не се допринася за раз
ширяването на добросъседските отношения между Сърбия и 
България.

Говорейки на събранието, Божидар Цекич подчерта: "Никой 
няма правото да третира пенсионерите по инвалидност като вто
ростепенни граждани.* Също така никой няма правото да изисква 
гази организация, която сьщесгвува и иа международно ниво, да се 
отмени или пък да се слее с организацията на останалите пенсион
ери”.

Председателят на РСИП информира присъстващите, че тази 
организация занапред ще има свой представител във Фонда за 
социалнно-пснсионно осигуряване. В този контекст той изтъкна, че 
в бъдеще организациите на инвалидните пенсионери навред из 
страната ще могат да разчитат на финансови средства от този Фонд. 
Тома Банкович оповести, че в най-скоро време ще се сформира и 
Окръжен отбор на Съюза на пенсионерите за Пиротски окръг.

На заседанието бяха отправени критики но адрес на общинск
ото ръководство и ръководството на Общинската организация на 
пенсионерите. Ог езрана на някои делегати бяха направени из
вестни забележки за работата на ръководството на ОО на СИП от 
Димитровград. Въпреки това, всичките предложени документи бя
ха приети. Досегашният председател на съюза Данило Джорджевич 
бе преизбран на този пост. Избран бе и нов Изпълнителен отбор, 
както и Падзирателен отбор. Същевременно е подкрепена канди
датурата на Божидар Цекич да бъде преизбран за председател на 
Републиканския съюз на инвалидните пенсионери.

За 26 юни т.г. е насро
чено осмото поредно заседа
ние на Общинската скуп
щина в Димитровград. В 
дневния ред на заседанието 
са включени редица въпро
си, свързани с всекидневие
то на гражданите, като гра
доустройствени, комунални 
и др. На заседанието ще 
бъде обсъдено и решението 
за изменение на решението 
за организацията на явното 
предприятие "Комуналац", 
статута на същото и ще 
бъдат назначени Управи
телен и Надзирателен 
съвет.

А.Т.
Б.Д.м. я.

ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА (3)СТОПАНСКОТО СЪЖИВЯВАНЕ

НЕ Е ЛЕСЕН ЖИВОТЪТ КРАЙ ГРАНИЦАТА
Наблюдавайки възрастовата пирамида на населе

нието в Димитровградска община, която очертават дан
ните от извършеното през 1991 година преброяване, 
забелязваме, че тя има малка основа: децата до 15-годи- 
шна възраст представляват само 15,4% от населението. 
В общината тогава е имало едва 645 деца на възраст до 
4 години или средно по стотина деца на един набор. 
Затова пък жителите над 50-годишна възраст са най- 
многочислената категория жители в общината. От спо
менатото преброяване до днес положението се е вло
шило, така че броят на възрастните жители е още по- 
голям в сравнение с броя на младите. Това са твърде 
обезпокояващи факти.

Вече казахме, че смъртността в общината е изклю
чително висока. Основна причина за това е голямата 
старост на населението й. Според съотношението ме
жду броя на жителите над 60-годишна възраст и общия 
брой жители Димитровградска община е на шесто мя
сто в Сърбия, а приблизително такова е и "класира
нето” й според смъртността. Като се има предвид фак
тът, че всички починали са били на болнично лечение 
преди смъртта си, става ясно, че не се касае за липса ма 
качествено здравеопазване, а за естествена смърт по
ради старост.

В отделните райони на общината демографските 
процеси са различни, обаче във всички райони те са 
негативни. Селата нямат почти никакъв наталитет, за- 
щото освен от миграцията на селското население вън от 
територията на общината, те бяха обезлюдени и от 
масовото преселване на жителите им в Димитровград и 
крайградските селища.

ВИСОК някога се смяташе за по-силна 
мическо отношение среда. Поради благоприятните при
родни условия за развитие на животновъдството в този 
край в някои села, като например в Сенокос, едно време 
са отглеждани и до 3000 овце. Тъй като е на над 800 м 
надморска височина, този край не предлага добри усло
вия за земеделие, но затова пък тучните му пасища 
дават възможност на височани да си осигурят добър 
поминък, отглеждайки добитък. Въпреки това, насе
лението във Висок намаля драстично, защото голям 
брой височани се изселиха в Пирот и други градове във 
вътрешността на страната, както и в Димитровград.

Без двоумение можем да заключим, че най-масови 
преселения е имало в периода до 1961 година. Това е 
период на създаването на земеделски кооперации, зара
ди които беше иззета една част от имота на селяните, и 
на занемаряването на частния сектор на селското сто

панство. По това време Висок не е бил пренаселен в 
аграрно отношение край и чрез развитие на животно
въдството е било възможно да се задържи тук една част 
от населението му.В някои села са останали от9.4% (Д. 
Криводол) до 17,4% (Каменица) от броя на жителите им 
през 1921 година. За създаването и протичането на този 
процес са повлияли общите тенденции в аграрната по
литика на страната, индустриализацията, лошото отно
шение към частния сектор на селското стопанство и 
специфичните условия за живот край границата. Голя
мото закъснение в електрификацията и изграждането 
на пътна мрежа също е една от причините за стагнира- 
нето на Висок. През последното десетилетие положе
нието се подобри до известна степен, защото освен еле
ктрификацията и частично изградената пътна мрежа, е 
решем и проблемът със здравеопазването. Училищата 
обаче отдавна не работят.

Ако се знае, че във Висок са останали само 13% от 
броя на жителите му от 1921 год., тогава става ясно, че 
този край в близко бъдеще може да остане без насе
ление. В това отношение той е един от най-застраше- 
ните краища в общината.

ЗАБЪРДИЕТО се намира в малко по-добро поло
жение от Висок. Близостта му до града, по-благоприят
ните условия за земеделие и по-добрата пътна мрежа 
допринесоха тук да се задържи малко но-голям брой 
жители - една пета от някогашното му население. Въз
можностите за запазване на сегашния брой на жителите 
за по-дълъг период трябва да се търсят в областта на 
селското стопанство, защото в този край се обработват 
почти всички имоти, съществуват големи комплекси 
обществени площи, пък и животновъдството е значи
телен отрасъл. С мелиорацията на Смиловско поле е 
създаден голям комплекс от качествени площи, които 
могат да се напояват от две микроакумулации.

ПОНИШАВИЕТО е част от общината, в която се 
засели голяма част от населението на селата. Проми
шленото развитие на Димитровград, което беше осо
бено интензивно след 1961 година, привлече в града 
голям брой селяни, които построиха тук къщи и рошиха 
своите екзистенциални въпроси. В резултат на този 
процес населението на града се увеличи тройно, а на 
Понишавието двойно. Населението на с. Желюша се 
увеличи 2,6 пъти, а многобройните преселници от юж
ната част на общината създадоха новото крайградско 
селище Белеш.

Голямото увеличение на населението в Понишави
ето ясно показва, че ако бяха подобрени условията за

живот в селата, голяма част от населението им щеше да 
се задържи в тях. Под подобряване на условията за 
живот се подразбира не само създаването на предпоста
вки за интензивно развитие на селското стопнаство, но 
и осигуряването на работа за една част от населението 
вън от селското стопанство, изграждането на развита 
инфраструктура и непрекъснатата работа на училища
та. С една дума - ако бяха създадени условия за ускорено 
икономическо развитие на селата, много техни жители 
нямаше да се изселят от родните си места.

БУРЕЛЪТ е най-застрашеният след Висок район в 
общината от аспект на обезлюдяването на селата. Насе
лението на този край е спаднало до 19,6% от няко
гашното, докато някои села (Прача, Грапа, Планиница 
и др.) вече са обезлюдени напълно. Опитът за ико
номическо развитие чрез оформяването на малки рабо
тилници и изграждането на ферми (Боровско поле) ос
тана безрезултатен, понеже по това време (1985 г.) в 
тези села вече нямаше работна ръка за тях. Овцефер- 
мата в Боровско поле тези дни е дадена под наем и се 
бори с големи затруднения.

Петте села от ДЕРЕКУЛ -ЗНЕПОЛЕ са задържали 
около 30% от населението си. Положението е най-до
бро в село Куса врана, където са останали да живеят 
към 43% от жителите му. Сред тях има и определен брой 
младежи и девойки. Голям брой жители от този край се 
заселиха в димитровградската част на Понишавието 
(Желюша, Белеш, Гони дол), а останалите преселници 
намериха "убежище” вън от територията на общината. 
Причини за това изселване са бедността и дългата печа- 
лбарска традиция. Освен това, със закриването на мина 
"Ерма" и на теснолинейката Суково - Ракита беше пре
махната единствената възможност за трудоустрояване 
на хора от този край. В периода от 1963 до 1975 година, 
чак докато не бяха прокарани необходимите пътища, 
този край беше напълно откъснат от Димитровград и 
Пирот. В този период беше и най-интензивно изселва
нето.

в иконо-

Когато се пише за обезлюдяването на селата, трябва 
да се каже, че то е характерно не само за тази община, 
но и за много други краища. Най-съществено обаче е 
това, че ония, които планират по-нататъшното ико
номическо развитие на общината, трябва да изхождат 
от факта, че границата и животът край нея са най-се
риозните причини за изслеването на хора от този край.

- Следва -
Петър ТАСЕВ

о 26 ЮНИ 1998 г. •0V.



ДЕЛЕГАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА 
СЛАВИЯ

МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ФА- 
ЛИТНА ПРОЦЕДУРА В "СЛОГА"

ПАЛАТА ОТ БУРГАС В ЮГО-

ПРЕДСТОИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 

НА ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРИЯ
РЕМОНТИРА СЕ 

ХОТЕЛЪТ
Представителят на Югославската стопанска ка
мара в България Радивое Андонович оповести 
намаляване с 50% на митото за отделни изделия 
а в предстоящите пет години и цялостното му 
отменяне. -•*

Най-вероятно още през септември Югосла- 
и България ще подпишат междудържавен 

договор, според който за изделията, намиращи 
се на съгласуваната листа, от 1999 година ми
тото ще бъде намалено с 50 процента. Както 
вече е договорено, това споразумение ще съдъ
ржа и разпоредби, според които през идващите 
пет години намалените с 50% мита за тези изде
лия ще продължат да се намаляват с по 10% 
годишно до пълното им отменяне.

Това заяви Радивое Андонович, представи- 
тел на Югославската стопанска камара в Бъл- 
гария на срещата на стопанската делегация от 
Бургас и стопанските деятели от Южнобанат- 
ски окръг. Това споразумение ще бъде 
на запланувания предварително договор за ма- 
лограничния оборот.

Стопанската делегация от българската об
ласт Бургас, която се води от Цанко Иванов - 
първия човек на Търговско-стопанската 
ра в тоя регион, известен с развитата нефто
преработвателна и и химическа промишленост

- Досега предприех няколко начинания, за да се ревитализира 
от предприятието и да се спаси онова, което обективно може да 
бъде спасено, каза пред нашия вестник Васил Такев, управител на 
търговско-гостилннчарското предприятие ” Слога” в Босилеград, 
в което Стопанският съд в Лссковац на 6 май т.г. въведе фалитна 
процедура.

част
тези дни разговаря с представителите на 
нефто-химическата, фармацевтичната и 
хранително-вкусова промишленост в Юж- 
нобанатски регион. По думите на Андоио- 
вич, стокообменът с България през 1996 
достигнал 280 милиона По думите на Такев тези дни щедолара, което е приключи ремонтирането на 

равната част на покрива на хотела. Тъй като на места пропускаше 
вода, беше засегната и вътрешната му част, което стана причина 
санитарната инспекция преди няколко месеца да затвори обекта. 
”3а целта похарчихме 36 хиляди динара, които взехме на заем от 
Общинската скупщина в Босилеград. Ще последва ремонтирането 
и на вътрешната част на обекта, преди всичко на залите за гости”, 
обещава Такев.

вия
повече от стокоомбена 
Югославия

между предишна 
и Република България. През 

миналата година обаче стокообменът меж
ду двете страни отбелязва спад. Съвместна 
е оценката, че новите мероприятия 
разумения значително ще повлияят за 
повишаването на стокообмена

и спо-

и другите
видове стопанско сътрудничество.

По думите на представителите на Тър
говско-промишлената палата на Бургас, 
сред конто и директорите на такива големи 
фирми, как вито са "Нафтатрейдинг" и 

Русбулнсфт”, българската страна, 
миналата година имахме търговски дефи
цити е заинтересована за купуването не са
мо на изделия от нашия пстрохимичсски 
комплекс, но и селскостопански и храни
телно-вкусови изделия. Едновременно с то
ва реални са възможностите югославските

с която
замяна

кама-
строителп да реализират голяма сделка в 
България.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "МАРКИМПЕКС" ОТ БЕЛГРАД ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАД Босилеград

В помещенията на някогашната железария неотдавна беше 
открит магазин за дисконтна продажба, в който засега се продават 
стоки на "Делишес” от Владичин хан, на буяновашка "Хеба” и на 
нишката бирена фабрика. "Трудно обаче върви със зареждането 
на останалите магазини, понеже доставчиците не дават стоки на 
консигнация”, казва Такев.

Фалитният управител оповестява, че тези дни ще даде обява за 
даване под наем на шестте автомобила. Предимство ще имат шо
фьорите, конто са ги карали, но ако те не изразят такова желание, 
ще бъдат дадени под наем на външни лица или фирми. "Возилата 
са дефектни, подчертава Такев, и тези, конто ги вземат, ще трябва 
да ги ремонтират, да работят с тях, и когато стане нужно-да оказват 
услуги на ”Слога”.

След въвеждането на фалитната процедура, всичките 140 ра
ботника преминаха към Трудовата борса. Дали към 50 души пак ще 
се върнат на работа в предприятието, както в началото твърдеше 
Такев, засега не е известно, понеже, но думите му, зареждането на 
магазините върви трудно. Досега на работа са върнати само 15 
души, при това с решения за временна работа.

Когато се касае за по-нататъшната съдба на някогашните ра
ботници на "Слога” и на самото предприятие, трябва да се подчер
тае, че тъкмо работниците са главните му иоверители. За неиз- 
дълженп заплати от август 1995 година насам то им дължи три 
милиона динара. Работниците настояват да бъдат изпълнени съ
дебните решения и да си вземат тези нари. Такев казва, че засега не 
съществуват дори теоретични шансове да се осигурят тези сред
ства. Подчертава, че ще предложи на работниците с неиздълже- 
ните си заплати да станат акционери на предприятието. Обаче 
работниците, които "нямат шанс да се върнат на работа” 
много повече - изчакват предприятието да продаде част от иму
ществото си и да им се издължи.

РАЗГОВОРИ ЗА ПРОЕКТА 

” СТАРА ПЛАНИНА
Представители на проектантската 

фирма "Маркимпекс” от Белград пре
биваваха преди известно време в Ди
митровград, където се срещнаха с пред
ставители на "Сточар" и "Балкан”.

Както е известно, споменатата фир
ма има за задача да състави програма за 
ревитализацията на Стара планина по 
проекта 'Стара планина-парк на мира”. 
В рамките на този парк се намира и част 
от Димитровградска община, по-точно 
височките села.

Посещавайки Димитровград, пред
ставителите на фирмата имаха за цел да 
се запознаят с развитието на селското 
стопанство и животновъдството в об
щината. За това бяха проведени разго
вори в "Сточар”, а бяха посетени и ня
кои обекти. В "Балкан" те са се запоз
нали с плановете на фирмата в областта
на туризма и гостилничарството в ра- пастир. Доколко се изгради съответна иифрас-
йона, който е включен в проекта. Представите- труктури в района на Висок, "Балкан” лесно може 

на "Балкан” изтъкнаха, че засега главните ди допълни и разшири своите планове и за тази
част на община та.

- а те салите
планове са свързани с границата и една част от 
долината на Ерма, преди всичко Погаповския ма- л.т

в. Б.

ЗА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА "КОЖАРА"БОСИЛЕГРАД

ФОНДЪТ ЗА ВОДИ 

ОТПУСНА 450 000 ДИНАРА
СУРОВИНА 

ОТ ЮЖНА 

АФРИКА

СЕРВИЗЪТ НА 

” АВТОТРАНСПОРТ” 

НЕ РАБОТИ общинската Дирекция за строителни 
площи и пътища, казва, че материалната 
подкрепа от републиканския фонд ще 
бъде един вид инжекция за цялата кому
нална инфраструктура п общината, по
неже средствата, които са били запла
нувани за канализация, сега ще се упо
требят за други комунални цели.

"Очакваме, казва Йованчов,тазгоди
шната комунална дейност в общината, 
която сега е в пълен ход, да бъде сред 
по-резултатните. Освен материалната 
помощ от Фонда за води, в хазните на 
Дирекцията и па общинското самообла- 

щс постъпят около I 550 000 динара. 
Една част от тях щс се използва за ули
ците, водопровод и за други комунални 
цели в града и Райчилопци, а около една 
трета - за ремонтиране па селски п ма
хленски пътища."

• За тези нари веднага са набавени 
канализационни тръби, една част от 
които вече пристигнаха, в доставката на 
останалите се очаква тези дни • Очаква 

” инжекция” да се постигнат 
но-добри резултати в останалите об
ласти на комуналната дейност

Сервизът за технически преглед 
на моторни превозни средства към 
автотранспортното предприятие в 
Босилеград временно прекрати ра
ботата си и все още не е известно 
кога ще я поднови, заявиха в пред
приятието.

Работата на сервиза е прекъс- 
ната с решение на инспектора но 
движението, който наложил да се 
подмени уредът за проверка на спи
рачните системи на автомобилите. Б 
’Автотранспорт” изтъкват, че тези 

дни ще извършат необходимия ре
монт, но не им е известно кога ин
спекторът ще им даде зелен сиг нал 
за работа.

Миналата седмица в предпри
ятието ” Кожара” от с. Желюша 
бяха доставени около 9000 брой
ки агнешка кожа от Южноафри
канската република. Благода
рение па това мощностите на 
това предприятие през тази сед
мица бяха натоварени стопроцен
тово.

се с тази

Фондът за води пя Сз.рбия неотдавна 
Босилсградска община 450 

които веднага са наба- 
част

отпусна на 
хиляди динара, с

канализационни тръби. Една 
от тръбите вече пристигнаха, докато до

ка останалите се очаква тези

вени

II през следващите 
дни в л Кожара” ще се прера
ботва предимно тази суровина, а 
след това се очаква да пристигнат 
няколко контнгента агнешка ко
жа от Австралия.

няколкоставката
дни. гане

начи-13 Босилеград смятат, че с това 
напие не само ще се разшири каиали- 

и в с. Райчи-зационната мрежа в града 
ловци, но че то ще даде значителен при
нос за целокупната комунална дейност в 
общината. Васил Йованчов, директор

Б. Д.
В. в.наВ. Б.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА"КОМУНАЛАЦ"ДИМИТРОВГРАД
'// чг па ма ч и ши пп> / и

” СТО ЧАР” ЩЕ 

ИЗКУПУВА 
МАЛИНИ

4

СЛЕД СТРОШЕНА 

ЧЕШМА ■ ШИРИНТА
МАНАСТИРЪТ В ПАЛЯ 

ИСКА МИЛОСТ!
Едно далечно минало изживява, изглежда, ПоследниПи- си 

дни и доколкоШо не се предприеме нещо конкретно, реална е 
оПасноаТиТш шо да изчезне. Стана дума за манастира н село 
Пали, Сурдулшика община.

След като преди известно време уреди Стро
шена чешма и канала, "Комунални” ще започне 
уреждането и на нейните околности. За начало е 
уговорено ремонтиране на трафоноста срещу 
чешмата.

Според Емил Соколов, директор на "Кому
нални", трафоноегьт частично ще бъде покрит 
със сепокоски плочи и ще бъде поставен покрив, 
а на върха на трафоноста ще бъде поставен ча
совник с четири циферблата. Това ще бъде пър
вият градски часовник - кула гук. След това ще 
започне и благоустрояването на околните места. 
Резервоарът на чешмата, който се намира в ед
иния ъгъл, също ще бъде направен в битов стил. 
Така тази част от града ще бъде окончателно 
уредена в един стил, който според гражаданиге на 
Димитровград е едно сполучливо решение.

Когато става дума за дейностите на "Кому
нални", нека да споменем, че след като бе 
изграден каменен зид от южната (горна) страна 
на гробищата, с което не само че се подобри 
изгледът, по се получиха и нови гробни места, 
сега подобен зид се изгражда и от северната 
(долна) страна,така че комплексът на гробищата 
се оформя окончателно.

Миналата седмица в Димитровград се проведе 
разговор между ръководителите на земеделската 
кооперация "Сточар” и частните производители 
на малини от пашата община. На разговора се 
отзоваха само неколцина малииари, на конто ди
ректор!,т на кооперацията Ивица Матов съобщи, 
че 'Сточар” има намерение да изкупи тазго
дишната реколта от малини в общината. Що се 
отнася до цената, директорът изтъкна, че защи т
ната, т.е. минималната цена па един килограм 
малини е 7 динара. Кооперацията е готова, каза 
но-нататък Матов, да плаща малините веднага 
след получаването им от частните производители 
и то на цена, която в този момен т е актуална на 
пазара. Той подчерта, че производителите на този 
плод могат да бъдат абсолютно сигурни, че 
Сточар” няма да ги измами и добави, че предста

вителите на местните общнос ти, в конто изкупва
нето се 
провежда то.

През това лято, изтъкват тукашшггс селскос
топански специалисти, в нашата община, а пре
димно на територията на селата от южната част 
на общината, се очаква да се съберат около 30 
тона малини.

върши, ще могат да контролират как се

Не е наГп>лно известно дали има реално историческо 
Покритие Преданието, сПоред което тон манастир е един ош 
наП-сишрите на Балканите - говори се, че бил Построен още 
През XII век. Сгушен в долината Под село Паля, ош която 
започна 3 не Поле, манастирът Просто моли за Помощ ош 
страна на грижещите се за културно-историческите Памет
ници у нас. Необходимо е манастирът наП-наПред да бъде 
ПреПокрнш, за ди се запазят Поне стените му, а след тона да 
се наПравяш изследвания за старостта му, за да се Потвърди 
или опровергае Преданието за него. Във всеки случаи не бива 
безразлично да се отнасяме кз>м нещо, което са оставили 
Прадедите ни и с безделието си да Поставим бариери между 
миналото и бпядещише Поколения, само заради факта, че този 
ценен исторически Паметник се намира далече ош големите 
градски центрове. Отдалечеността му ош тях е може би и 
паи-голямошо му Предимство, защошо трудно може да се 
доПусне, че неговите строители съвсем случайно са избрали 
това място, в Полите на Равна шиба, за Построяването му.

Прекрасният, многовековен манастир в Полите на 
Равна шиба, моли за милост!

А.Т.Б. Д.

ГРАДСКИ ЖИВОТ СЪС 

СЕЛСКИ НАВИЦИ
Ненапразно се гордеем, че Димитровград 

почти стопроцентово е обхванат от градската 
канализация. Изградена е и съвременна пре
чиствателна система,строи се канализация и 
в някои крайградски местни общости. В самия 
град е в сила решение, според което всеки 
собственик на къща е длъжен да се приключи 
на градската канализация.

Всичко това, така да кажем, е "по град
ски". Но мнозина от нас, дошли от селата (а 
такива са болшинство от жителите на града) 
сме си донесли и селските навици за много 
неща, между които и отношението ни към по
стиженията на съвременната цивилизация, 
като под това ние подразбираме и канали
зацията, макар че тя съществува от римско 
време.

И така, свикнали на село всичко ненужно 
и мръсно да се хвърля в реката или барата 
(там, където няма река), по същия начин про- 
дължаме и в града. Тук имаме канализация и
ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ В

най-лесно е всичко да хвърлиш или из
сипеш в нея. Ако е по-дребно, може да 
се пусне в тоалетната чиния, а ако не 
може там, просто дигаш капака на най- 
близката шахта от канализацията и... 
готово. Така се изхвърля старата тур
шия, старото кисело зеле, а ако вариш 
ракия, най-лесно ще се отървеш от джи
брите чрез канализацията. Та дали ка
нализацията ще се задръсти или не - 
това не е твоя работа.

Разбира се, поддържането на кана
лизацията е работа на предприятието 
"Комуналац". То е оборудвано със съв
ременна техника за почистване на ка
нализацията, в случай на запушаване на 
същата поради обективни причини или 
природни бедствия. Но то не може да 
премахне и нашите лоши навици. С тях 
ние самите трябва да се справим.

Уверени, че само акп Проявим загриженост към култур
ното си наследство, което значи, че обичаме своето минало 
и не се срамувиие от него, и ако го запазил! за онези, които ще 
дойдат след нас, само в такъв случай ще може.» да кажем - Пред 
себе си и Пред Бога, че не сме Пропилели /шПризно дните, 
Прекарани на този свят.

м-р Никола Аврамов, СурдулицаА.Т.

ДОКТОР И БЛАГОДЕТЕЛ
...Като едни от най-вълнува-Примариус д-р Васил Кири

лов Василев, специалист по об
ща хирургия и урология, е роден 
през 1939 год. в Босилеград. Ра
боти в Градската болница - Хи
рургична клиника ”Св. Наум Ох
ридски” в Скопие. Израснал е в 
образовано семейство. Дядо му 
Васил е завършил прогимназия 
и е работил като администрати
вен референт в съда по времето 
на Кралство Югославия, баба му 
също така е завършила прогим
назия, а баща му - със средно 
земеделско училище - целия си 
трудов живот е посветил на по
добряването на земеделието и 
овощарството в Босилеградско.

- Роден съм и израснах 
билно градско семейство, 
вно училище 
рших в родното градче. От уче- 
ническия живот пазя скъпи спо
мени за голямото другарство и 
взаимната солидарност, както и 
за първия ми учител Борис Яна- 

и гимназалните учители 
Любен Стоев, Лилияна Стоева, 
Харалампи Иванов, Никола Йо
рданов и др., които даваха вси
чко от себе да ни вдъхнат обич 
към книгата и учението и успяха 

нашият випуск абитур-

енти беше между най-добрите - 
разказва д-р Василев. - Гимназия 
завърших през 1957 год. и съ
щата година започнах да след
вам медицина в Белград. Най- 
много научих от изтъкнатите 
професори Петкович, Бошко- 
вич, Търпинац и Стефанович и с 
голям труд, през 1962 год., за ре-

рургичната клиника от Скопие, 
командировайки хирурзи в Здра
вния дом в Босилеград за извъ
ршване на операции. В тези еки
пи активно е участвал и Василев. 
И днес, когато е в Босилеград, 
идват при него мнозина от този 
край да им окаже помощ и да им 
даде съвет във връзка със здра
вословните им проблеми или 
просто да му благодарят за ока
заната помощ.

В разговора Василев подче
рта, че в досегашната си работа 
е постигнал много, но съжалява, 
че съпругата му Невена е почи
нала внезапно през 1996 година. 
Но той е щастлив, че синът му 
Кирил е завършил машиностро
ителен, а дъщерята Лиля - строи
телен факултет. И двамата ра
ботят и си имат семейства, апар
таменти, а дядото д-р Василев, 
има три прекрасни внучета, ко
ито много го обичат.

Като изтъкнат специалист, 
Василев е автор на няколко на
учни студии, публикувани в спе
циализирани списания, участвал 
е в няколко срещи и конгреси в 
Македония и бившите югоре- 
публики, както и на конгресите 
във Виена и Атина. За досега-

щите спомени от лекарската си 
кариера примариус д-р Василев 
изтъква моментите, когато е ои- 

”от простата”ерирал
учител Борис Яначков на 75 го-

първия си

дини и прогимназиалния си учи
тел Никола Йорданов на 80-го- 
дишна възраст.

В разговора ни д-р Василев 
подчерта, че винаги се е прити
чвал на помощ на нашенци в 
Скопие при лечение, записване в 
средни училища и факултети, 
настаняване в ученически и сту
дентски общежития, постъпване 
на работа и т.н. Неговата къща 
винаги е отворена за всеки до
брожелателен или закъсал на
шенец в Скопие, което потвъ
рждават и голям брой преселни
ци от нашите краища. Д-р Ва
силев е не само добър лекар, но 
е и голям благодетел. Никога не 
се е срамувал да каже, че е бъл
гарин и е дългогодишен читател 
на вестник "Братство”. Почита 
всички хора, има приятели от 
всички националности и верои
зповедания в Македония.

Примариус д-р Василев с гор
дост говори за помощта, която 
повече от 2 години оказваше Хи-

кордно време завърших за ле
кар.

След женитбата му с Не ве
йка от Райчиловци, стажуването 
и военната служба, през 1964 го
дина Василев е приет на работа 
в Градската болница ”Св. Наум 
Охридски” в Скопие, където и 
понастоящем работи. През 1969

д-р Васил Кирилов Василев

шните постижения е получил 
много признания, между които и 
барелеф на Сдружението на уро
лозите в Македония за особени 
заслуги в развитието на уроло
гията.

год. завършва специализация по 
обща хирургия в Белград, а през 
1972 год. завършва и специали
зация по урология в Загреб и ка
то изтъкнат хирург получава 
званието примариус. Примариус 
д-р Василев е старателен и до
бър човек, голям специалист, 
дружелюбен и с отговорно отно
шение към пациентите. Щаст
лив е, когато помогне на хората, 
а също така и когато чува хубави 
думи и признания от своите па
циенти, когато го поздравяват и 
му честитят празници.

в ста- 
Осно-

и гимназия завъ-
Към края на разговора Ва 

силев подчерта, .че редовно под 
държа връзка с родния си Боси 
леград. Там е построил нова къ 
ща, където прекарва част от го 
дишната си почивка. Тук го при 
вличат околните баири, обрас
нали с борова и друга гора, прек- 

пейзажи и бис-
янев

чков

расните зелени 
трата река Драговищица.

Богослов

в това:

О 26 ЮНИ 1998 г.



В УЧИЛИЩЕТО В ЖЕЛЮША
ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩА С ПОЕТИ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 

КЪМ ГИМНАЗИЯТАПриключването на учебната 97/98 
отбелязано година бе

по един прекрасен начин в пъппонн
пе^Гс^пГ'^ “ " ЖСЛЮШа' -Д-о ми=
на Г”6 ЛИТеРаТУРна среща с участиетона навеса ння детски поет от Белград Бранко Жив- 
ковнч, неговата съпруга Нада Живковнч редак-
пое?аНи СПИСаннето Другарче” Денко Раш слов, 
шета директор на Кукления театър от Ниш

"Публ,щ,,ст Сло-
За своите скъпи

стихосбирка със заглавие "Душата на равни
ната , и че именно в желюшкото основно учи
лище той иска да се състои промоцията на тази 
книга. След като прочете няколко стихотворения 
от тази книга, Живковнч подари един екземпляр 

наи-добрия ученик от училището Дарко Давид-

През първия срок за записване на ученици в Димитровград
ската гимназия вече са записани 56 ученика. Фактът, че в сравнение 
с миналата година, когато в същия срок в списъците фигурираха 
имената само на 34 ученика, вдъхва оптимизъм, че сред завър
шилите
вторият срок е на 26 юни, в гимназията очакваттогава да се запишат 
и тези, които са кандидатствали в други училища, но не са били 
приети. Очаква се също, че през август ще бъде попълнен предви
деният за три паралелки брой. Нека да напомним, че конкурсът е 
за 90 ученици, но като се има предвид, че става дума за гимназия на 
малцинство и в крайгранична община, то трите паралелки ще могат 
да бъдат формирани и с най-малко 75 ученици.

на осмокласници расте интересът към гимназията. Тъй катоков.
Поетът Велимир Костов също се представи с 

няколко свои стихотворения. "Въпреки че аз пи
ша предимно поезия за възрастни, такива прек
расни мигове, каквито в настоящия момент аз пре
живявам тук с вас, учениците от основното учи
лище в Желюша, силно ме инспирират и ме карат 
да обмисля идеята да започна 
деца” - изтъкна Костов, 
телната

гости учениците от желюш- 
кого училище изпълниха специално 
богата подготвена

„„„"Р“грама от песни, танци, декламацпн и 
хумористични изпълнения.

Обръщайки да пиша поезия за А.Т.се към децата, Бранко Живковнч 
изказа благодарност за топлия прием в учи

лището, а след това рецитира няколко свои сти
хотворения. Поетът Живковнч, който през 1969 
година е бил инициатор за издаването на популяр
ното детско списание "ТИК-ТАК" и дълги години 
го е редактирал, изненада твърде приятно при
състващите, като им съобщи, че преди няколко 
дни е излязла от печат неговата десета

впечатлен от съдържа- 
културно-художествена програма, която 

децата изпълниха специално за своите 
Белград и Ниш.

За журналистическата професия

им
В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1997/98 ГОДИНА В ГИМНАЗИЯТА 
В БОСИЛЕГРАДгости от

и други не
ща, пряко свързани с нея, на срещата говори Сло- 
бодан Кръстич. Денко Рангелов, който след 
пълнението на учениците пое "ролята” водещ 
програмата, говори на децата по-подробно за 
Бранко Живковнч, а след това рецитира 
хотворення. Накрая той изказа голяма признател
ност към учениците и техните учителки, които са 
се погрижили да организират литературната сре
ща по-възможно най-добрия начин. От името на 
гостите той пожела на децата весело да прекарат 
ваканцията.

УСПЕХЪТ ПО-СЛАБ ОТ 

МИНАЛОГОДИШНИЯ
из-
напоредна

Началото
отпразнуваха и учениците от централното 
димитровградско училище ”Моша Пояде”, 

19 юни изпълниха културно-забавна 
програма на лятната сцена в двора на 
училището.

свои сти-на лятната ваканция тържествено От общо 241 ученика, 184 са завършили успешно класа, 40 са на 
поправителен изпит, 16 повтарят, един ученик е без оценки, а 6 
ученика получиха дипломата ” Вук Караджич”

В края на учебната 1997/98 година успехът в Гимназията в 
Босилеград в сравнение с предходната учебна година е по-слаб. 
Това се дължи както на по-високите критерии за оценяване на 
знанията, така и на все по-малките мотивации на учениците за 
учение. Такава е в общи линии оценката на учебно-възпитателния 
съвет на Гимназията, който отчете успеха и поведението на 
учениците в края на учебната 1997/98 година.

По време на съвета беше констатирано също така, че успешно 
са реализирани всички запланувани в началото на учебната година 
дейности във връзка с учебно-възпитателната програма.

От общо 241 ученика, 184 са завършили успешно учебната 
година, 40 остават на поправителен изпит, 10 са с по една слаба 
оценка и 30 - с две слаби оценки, а 16 ученика повтарят класа. 
Миналата учебна година нямаше нитоедин повтарящ ученик, а сега 
един ученик поради субективни причини е без оценки. От 184-те 
успешно завършили годината, 65 са с отличен успех, 50 - с много 
добър, 61 - с добър и само 8 са със задоволителен успех.

копто на

Б. Д.

АБИТУРИЕНТСКИТЕ ВЕЧЕРИ 

В БОСИЛЕГРАД
Босилеград, юни месец, време на абитуриент

ските вечери. Особено в събота и неделя малкото 
градче не спи.Покрай най-младото поколение, ко
ето току-що излезе от гимназията, тържествени 
вечери организират и онези, които са били абиту
риенти в тукашното средно училище преди кръг
лите 10,15, 20, 25, 30 или повече години. Още утре 
ще се срещнат абитуриентите на гимназията от 
випуск 1967/68 година.

За малкото градче тези вечери станаха истин
ски празници. За това събитие абитуриентите се 
готвят цели седмици преди това. Кой знае колко 
пъти трябва да се отиде до шивача, за да се пробва 
официалната рокля или костюмът. Никой няма да 
узнае колко сълзи са проляти особено от тазго
дишните абитуриентки, поради това, че дългата 
рокля не прилепвала добре към тялото. Някога 
само от мърморенето на жените си из къщи, мъ
жете могат да разберат, че се сърдят на наднор
мените си килограми, които не могат да се по
берат в официалния тоалет. Но все едно, никаква 
сила не е в състояние да ги спре да изхарчат и

дите момчета да не прекаляват с пиенето.
Нерядко се случва в една и съща нощ да праз

нуват две различни поколения абитуриенти. Таз
годишните кипят от младост. Усмивката не слиза 
от устните им. Девойките, с високо вдигнати глави 
приличат на самодиви от приказките, а момчтата 
едва сега забелязват колко красиви съученички са 
имали, но че джинсите не са откривали това. По- 
възрастните се страхуват дали ще могат да се 
познаят, особено ако не са се виждали двадестина 
години. Опасяват се да се изправят пред суровата 
действителност. За мнозина тя е поразяваща - чес
то и големите стенни огледала не могат да съ
берат напълнелите жени. Мъжете не могат да 
скрият наедрелнте си кореми, посребрените коси 
или плешивостта си.

И едните и другите зърсят помощта на коз
метиката - жените да позаличат и ако е възможно 
поне за малко да скрият бръчките си. А то колко 
бръчки - всяка е следа на една изживяна мъка, а 
всеки паднал косъм - следа от една грижа. Няко
гашните пепеляшки - сега възрастни жени - си 
задават въпроса: О, Божичко, дали и аз изглеждам 
толкова остаряла като нея, възможно ли е да съм 
на толкова години? Други пък се радват на вну
чета и хич не им пука как самите те изглеждат.

Изведнъж всички си спомнят за това как ня
кога са били неразделни дружки или другари, че
сто взаимно влюбени. Желаят гази вечер под 
въздействието на тихата музика да се върнат де
сетилетия назад. Всички изведнъж си спомнят за 
най-високото и най-хубавото момиче в класа, за 
русокосия гимназист, останал сега без коса, за 
пълпечката девойка, коя то не можеше да изпит- 
нива нормативи те но физкултура, кой в кой 
седели, кой от кого е преписвал класното упра
жнение, кой на кого е пошепнал и подсказвал ...

Към полунощ, когато настроението е доста 
приповдигна то, кога то първите опасения и спои
ли востта са преодолени, всички се чувстват съ
щински пепеляшки и принцове. Как го преди толк
ова години.

През първия записватслен срок в Гимназията в Босилеград 
кандидатстваха 53 ученика (8 по-малко отминалата година). От 
тях успешно положиха приемния изпит 51. Двама ученика не са 
успели да положат изпита по математика, докато по сръбски 
език всички успешно са издържали приемния изпит. В момента 
има още 39 свободни места.

По класове успехът е следният: от 71 ученика в първи клас с 
отличен успех завършват 14 (19,7%), с много добър - 16 (11.5%),с 
добър - 22 (30%) и 3-ма със задоволителен успех (4.2%). 9 ученика 
остават на поправителен изпит с по една слаба бележка (12,6%) и 
12 с по две слаби бележки (16,9%), а 4 ученика повтарят класа.

Във вз ори клас успехът е малко по-добър. От общо 59 ученика, 
19 са с отличен успех (32,2%), 13 ученика са с много добър успех 
(22%), 12 са с добър успех (20,3%) и само един ученик е със задо
волителен успех. 12 ученика са на поправителен изпит, двама седна 
и 10 с по две слаби оценки.

В трети клас от общо 58 ученика 16 ученика са с отличен успех 
(27,5%), 10 с много добър (17,2%). 16 с добър (27,5%) и 1 (1,7%) със 
задоволителен успех. Двама ученика са на поправителен изпит с по 
една слаба и 7 с по две слаби бележки, а 5 ученика (8,6%) повтарят 
класа.

последната си скътана пара за модерни рокли, 
костюми, обувки ...Та нали трябва да се покажат 
пред някогашните си съученици, с които не са се 
виждали десетина и може би повече години.

В Босилеград никога не е имало фиакър. Няма 
и сега. За сметка на това обаче из улиците му се 
движат съвременни и модерни леки коли, с които 
на тържеството пристигат абитуриентите. Таз
годишните абитуриенти излизат от зях свенливо 
като лястовичка, която за пръв път напуска гнез
дото и несръчно лети. Някои стъпват съвсем вни
мателно, страхувайки се да не изкълчат краката 
си, несвикнали с толкова високи токчета, които 
сега са най-модерни.

Абитуриентите през юни всякаш са герои на 
малкото градче. След церемониите в училището, 
когато в дневниците не се пишат отсъствия, неп- 
ляшките, придружавани от съучениците си 
ки принцове - тръгват по главната улица към 
хотела. Сърцето на града започва да бие по-силно. 
Движението спира. Тротоарите са пълни с хора, 
балконите и прозорците - също.
В такава обстановка често пъти 

не могат да поз-

За разлика от миналите учебни години сега успехът на уче
ниците от четвърти клас е най-слаб. От 63 ученика 16 са с отличен 
успех (30,9%), 11 с много добър (20,7%), толкова ученика са и с 
добър успех, а трима ученика са със задоволителен успех (5,6%). 
Седем ученика (3 с но една и 4 с по две слаби бележки) остават на 
поправителен изпит, а 5 ученика (9,4%) повтарят класа.

13 Гимназия та в Босилеград изтъкват, че и през тази учебна 
година учениците са показали сравнително добри резултати на 
проведените училищни, окръжни и републикански съревнования. 
Чотвъртокласпичката Биляна Глигорова участвува на републикан
ско съревнование по руски език. С особено задоволство бе изтък
нат и факт ьт, че като пълни отличници от първи до четвърти клас 
учениците Мария Цветкова, Силваиа Велинова, Нада Стоименова, 
Мая Захариева, Силвия Александрова и Милан Младеновци по
лучиха дипломата "Вук Караджич'. ^ я

чин са

- мал-

Васко Божилов

ДИМИТРОВГРАД
НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА ДЕТСКИ

МАСКЕНБАЛ
и родителите 
найт собствените си деца. А зс - 

деца! Станали са пълно- ПРЕМИЕРА НА ” БИБЕРЧЕ”какви
летни и същински моми и ерге- 

Чуват се най-различни ко
ментари. Съседи и роднини се 

толкова бързо по

стен на димитровградските любители на 
театралното изкуство от ролята на шута 
в представлението "Женитбата на мишо
ка Мики”.

Ролите в ”Бнберчето” изпълнявала 
общо 20 деца от трети и четвърти клас, 
които играха с много старание и смоци- 
оналност. Пиесата е режисирана от Бо
рис Лазаров с помощта на учителката 
Кръстния Ружич.

На 18юнит.г. в голямата зала на Цен
търа за култура в Димитровград се

премиера на детското предствление 
"Биберче”, която подготвиха учениците 
от драматичната секция към основното 
училище ”Моша Пияде ’ по текст на Лю- 
бшш Джокич. Това произведение Джо- 
кич е написал по мотивите от едноимен
ната детска приказка. Ролята на главния 
герой - Биберчето - в представлението 
изигра с голям успех Боли Милев, изве-

ни. И малчуганите от детската градина, по
точно тези от забавачката, имат свое пред
ставление в края па учебната година. Те на
истина не получават бележки, както изтъкна 

детската градина Йордан Ан-

със-
чудят кога 
расна довчерашната бабина вну- 

На кого ли е толкова хубава 
тази девойка, чиЙто родители не 
могат да се похвалят с красота. 
Щастлива майка от тилната 
съветва дъщеря си да не сс 
изложи с 
татковците

11 >я

чка. директорът иа 
дреев, но учат много неща, конто ще им бъдат 
добре дошли, когато догодина станат първок
ласници. Края на годината или своята "абиту
риентска вечер” те отбелизиха с маскенбал в 
залата на Цен търа за култура.нещо необмислено, 

съветват голобра- Б. Д. А.Т.
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КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР В НИШ ОТБЕЛЕЖИ 40-ГОДИШНИ- 
НАТА СИ

ПО ПОВОД 95 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТАН ДУДОВ

МУЛТИМЕДИАЛЕН ПРОЕКТ НА КИЦ 
”ЦАРИБРОД” И ЮГОСЛАВСКАТА КИПОТЕКА

ЮБИЛЕЙНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЗА ЮБИЛЕЯ

някакви хорп (от Гсрмпиия ли, откъде ли) били ид- 
кой пипе кога и снимали огнището н Дудоплта

Сдружението нп граждани Културно-информа
ционен център на българското малцинство п Юго
славия (КИЦ) "Цариброд" в Димитровград 
осъществило контакти с югославската кинотека в 
Белград за провеждане на мултнмедиален проект, 
посветен на Златан Дудов.Тъй като през тази година 
се на върша ват 95 години от рождението нп знамени
тия царнбродчанпн, договорено е чрез вндеонрожек- 
цнн да се представи творчеството на известния ре
жисьор Златан Дудов. Югославската кинотека. която 

като една от най-богатите в Европа, съх
ранява голяма част от филмите на Дудов. Едповре- 

ще бъде организирана изложба от сни
мки, свързани с живота и делото на Дудов, а ще бъде 
издадена и монографията "Кой е всъщност Златан 
Дудов?"

Под заглавие "Знаменитият непознат от Цари
брод" списание "Мост" в книжка 148/149 помести 
материал на Благой Димитров, в който ме ду другото 
се казва:”Световно име в киното, Златан Дудов се 
оказа непознат в родния си край, дори в родния си град 
Цариброд. Домът му над Строшена чешма, къдсто се 
е родил, е захлупен от по-нови къщи. Далечен родн
ина на бележития режисьор смътно си спомня, че

С 50 изпълнение н.з представлението "Звезди на небето” в 
Мими Янкови*», в Ниш бе отбелязан 23 юни, Деня на

вали
къща постановка на

Кукления театер в нашия град. Ма тази дата преди четири де
сетилетия с решение на I [ародния отбор на Общинската скупщина 
в Ниш кукленият театър прераства в професионална инст итуция.

- Всички представления до края на годината, както премиер- 
иизе, така и репризите ще се играят под знака на 40-годишния 
юбилей, заяви Велимир Костов. - Радва ни, че през юбилейната

г одина едно представление на 
нашия театър бе избрано за 
югославския фестивал на кук
лените театри в град Котор от 
2 до 10 юли. В категорията ку
клени театри освен нас, участ
ват още само два куклени теа
три в страната, което е несъм
нено признание за работата ни 
и високото художествено май
сторство, добави директорът 
Костов.

вече е
Дудов с родей през 1903 г. и I (ариброд, п през 1924 

г. заминава за Берлин, къдсто следва театрална ре
жисура. От Берлин заминава за Москва, къдсто сс 
запознава с Мликовскп, както в с прочутия режисьор 
Лйзонщайп. Връща се в Берлин, снима първия си 
филм с трудова тематика - "Кулс Вампс”. Следна 
филмът "Сапунени мехури”, заради който е принуден 
да напусне хитлеристка Германия. След 1946 »\ се 
завърша в Германската демократична ^енублик 
създава филмите "Хляб наш насъщний", 'Съдбата на 
жената”, "По-силни от нощта”... Работи като теа
трален постановчик на пиесите на прочутия Бсртолд 
Брехт, с когото лично ее познава.

Златан Дудов е загинал през 1963 г. и пътно 
произшсст'вие в ГДР и там е погребан. И как го написа 
Благой Димитров в "Мост", за димитровс'радиани той 
е съвсем непознат. Заплануваният проект на КИ11, и 
югославската кинотека, който ще ее реализира през 
декември в Димитровград и Белград, е добра из.з- 
можност за Димитров! рад|1анп да се запозная т сьс

Л.Т.

Директорът иа Кукления 
театър и Ниш Велимир Костов 
е сключил договор с Димитров
градския културен център, спо
ред който нишките куклсиици 
веднъж и месеца ще играят 
представления пред публиката 
в това градче. Според договора 
димитровградските самодейци 
ще могат да гостуват на сцената 
на Кукления театър в Ниш.

е известна п и
мсино с з ова

В. Богоев
знаменития си съгражданин.

СЪБОР НА АВТЕНТИЧНИЯ ФОЛКЛОРОТ 26 ДО 28 ЮНИ В НИШКА БАНЯ

народен инструмент и въобще автентичен фолклор, харак
терен ;п културата на страната и родния край на групата - 
участник. м

Участниците в Събора на автентичния фолклор ’ Ниш
ка баня '98 " ще бъдат облечени в народни носни.

И желанието си тържеството да бъде по-интересно, 
орг анизаторът е ограничил броя на участниците до 25, как- 
зо и времетраенето на изпълненията. Изпълненията на 
нишките групи ще могат да продължават до 10, на групи от 
Югославия до 15. а от чужбина до 25 минути.

И сега. както и по време на предишните единадесет 
манифестации, традицията ще бъде спазена, тъй като гос
туващите у нас ансамбли по време на престоя си ще изпъл
нят концерти за своите домакини.

Гостите от България ше се представят на сцената в 
11ишка бамя в събота на 27 юни, за когато е заплануван и 
концертът пред техните домакини в Комрен.

Под егидата на нишката Културно-просветна общност 
б Нишка баня днес започва поредният ХИ Международен 
събор на автентичния фолклор "Нишка баня 98".

"С цел да се афнрмира н запази голямото богатство на 
родния фолклор и народното творчество изобщо на бал
канските страни, в манифестацията ще участват над дваде
сет фолклорни групи от нашата страна, България, Маке
дония. Румъния. Република Сръбска. Словакия и Гърция", 
заяви организаторът г-н Зоран Стоянович.

Той поясни, че съседите ни от България ще бъдат пред
ставени от културно-художественото дружество "Иглика" 
от гр. Ахтопол, Бургаска област, с които нишкото фолк
лорно дружество * Фрула" от с. Горни Комрен сътрудничи 
вече от години.

Според предварителни информации групите, тачещи 
автентичния фолклор, ще се представят на откритата сцена 
в Нишка баня под националните си знамена и с предвари
телна програма, която съдържа наздравица, солово и гру
пово изпълнение, инструментално изпълнение на старинен

В.Бойков
Момент от миналогодишните срещи

ПРОМОЦИЯ 
НА ” МОСТ” 

В ПРОКУПИЕ

РАЗГОВОР С ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ М

БЛЯНОВЕ, ИЗПЪЛНЕНИ 

С РОДНИЯ КРАЙ На 17 юни в гимназията в 
Прокупне се състоя промоция на 
152 книжка на списание "Мост” и 
бе представен художникът Георги 
Георгиев. На промоцията при- 
съствуваха м-р Кзменко Марк- 
обич. изкуствовед, поетите Милка 
Христова. Мила Васов и Денко 
Рангелов. главен и отговорен ре
дактор на списанието, на детското 
списание "Другарче" и на издател
ската дейност.

Учебният кабинет по изобраз
ително изкуство бе идеално място 
за едно такова събитие. Домаки
нът Георги Георгиев поздрави гос
тите от списанието и присъства
щите ученици, преподаватели, сво
ите колеги и другите гости, които 
дойдоха на представянето. Главни
ят редактор на "Мост” Денко Ран
гелов представи участниците в 
промоцията и запозна присъства
щите с концепцията и основната 
роля на списанието. Каменко Мар- 
кович. който представи творчест
вото на Георги Георгиев в послед
ната книжка на "Мост”, изтъкна

Донко» е моят идол-космос, към 
който стремя и до които - това е 
напълно известно - никога няма 
да се докосна.

* Вашата живопис не регис
трира вълненията и неспокойст
вието на нашето време, в нея ня
ма и следа от разорени чувства, 
тя съществува извън времето и 
до голяма степен предлага чиста 
естетична наслада.

- Опитвам се да нарисувам 
онова, което откривам, а не оно
ва, което търся. В изкуството на
меренията нямат голямо значе
ние. Важно е само онова, което

Когато към края на април 
пристигнах в Прокупне с цел да 
проведа разговор за в. "Братст
во” с Георги Георгиев, художник 
и преподавател по изобразител
но изкуство в прокупската гим
назия, той ме посрещна пред ху
бавата си къща на ул. "Данило 
Киш” № 22. От двора, който 
приличаше на градина, украсена 
с разкошно цъфтящите люлеци, 
влезохме в недовършеното му 
ателие. И преди да поведем раз
говора, Георгиев като добър до
макин ме кани да влезна в къ
щата му и на масата поставя бу
тилка с домашна ракия от Ди
митровградския край. Люта е, 
казва той, но затова пък разве
селява душата.

* Г-н Георгиев, дипломирали 
сте се в Академията за изобраз
ително изкуство в Белград при 
проф. Неделко Гвозденович. 
Каква следа оставиха у Вас след
ването и професорът?

Професор Гвозденович 
оказваше голямо влияние върху 
всички свои студенти, но аз все 
пак не се поддадох прекадено на 
това влияние. Това вероятно е 
въпрос на темперамент.

* Позволяваше ли ви профе
сорът да изразявате свободно 
таланта си за изобразително из
куство или пък се стремеше да 
” вкарва” вашата работа в рам
ките на собствените си схваща
ния?

на следването, а на студентите от 
този курс са позволени много 
неща.

* В гимназия работите около 
27 години. Смятате ли, че обра
зованието - такова, каквото е 
днес - предлага добри възмож
ности за развитие и изява на та
лантливите в областта на изо
бразителното изкуство учени
ци?

- За щастие, аз рабо тя в гим
назия, в която съществуват от
лични условия за работа и в ко
ято учат голям брой талантливи 
девойки и младежи. Това е един 
вид сатисфакция за всички не
достатъци, които носи със себе 
си моята професия.

* От какво се определя Ва
шето творчество?

- Рисувам с увереността, че 
по този начин ще оставя някаква 
следа след себе си. Но онова, ко
ето успея да сътворя с ръцете си, 
не е точно това, което съм успял 
да сътворя с въображението си. 
Осъщест веното е само скица на 
замисленото, една приблизител
ност, за която е способен чове
кът.

Георги Георгиев, 
Автопортрет

лечннте зелени баири на родния 
човек успява да осъществи, а не ми край. Това привличане е ма- 
онова, което е възнамерявал да гичсско. Може би моите карти- 
направи. Изкуството ни дава ни и нямат достатъчно такива 
възможност да изразим схваща- елементи, но. вярвайте ми. зана- 
нсто си за онова, което прнро- пред ще ги има все повече и по- 
дата ие ни предлага като съвър- вече. 
шепа форма. * От младежките Ви блянове 

какво е останало днес? Кои от
основните качества на творчество
то на Георги Георгиев.

Милка Христова и Мила Васов 
прочетоха по няколко стихотво
рения от най-новите си ръкописи, 
предложени за печат. В рамките на 
промоцията бе представено и твор
чеството на младата поетеса Ели- 
забета Георгиева.

С тази промоция редакцията 
на чита-

* Вие сте от българското
малцинство, а живеете далече от тях са се сбъднали, от кои сте се 
родния си край.Съществуват ли 
във Вашите картини следи от Кон Ваши мечти трябва да се 
богатия български фолклор?

отказали междувременно и още

сбъднат?
- Съдбата на хората от мал- - Когато започваме, започва

ме с блянове. Талантът ми се из-китс места навсякъде е една н 
съща. Напуснах родния си край яви с това, че завърших факул- 
още като юноша, но никога не тета, който обичах. Щастлив 
съм забравял и никога няма да
забравя музиката на неговите и хармоничен семеен живот, 
пейзажи. Като дете непрекъсна- който ме вдъхновява и мотивира 
то мечтаех да се разхождам вол- за творческа работа. Напълно 
но по върховете на околните

продължава да представя 
телите си най-новите книжки на* Имали ли сте и имате ли и 

днес идоли в изобразителното 
изкуство?

- Аз вероятно никога нямаше 
да се занимавам с изобразително 
изкуство, ако още в детството си 
не бях очарован от поетиката на 
акварелите на Богдан Николов и 
необуздания колорит на Слобо- 
дан Сотиров. Те са духовните из
точници на много мои творчески 
вълнения. Художникът Порица

съм, защото живея един спокоен списанието. Затова редакцията 
особено благодари на директорка
та на гимназията в Прокупне Ра- 
дунка Момчилович, която създаде 
всички условия за една такава про
моция и която през цялото време 
бе с гостите си. Спонсор на тази 
проява беше Благой Петров, соб
ственик на частната фирма ИН- 
ЖИНЕРИНГ-ПРОЙЕКТ" 
Прокупне.

съзнавам, че онова, което съм
планини, да се катеря по дърве- постигнал, не е достатъчно, и че 
тата. И днес пазя носталгията си 
по този блян и ето, четири де-

съм могъл и с трябвало да осъ
ществя много повече. Затова 

сетилетия по-късно, аз рисувам през идващите години ще се опи- 
поезията на този камък и на пей-

- Тогава беше друго време. 
Въпросът за свободата днес и 
тогава има твърде различни из
мерения. Проф. Гвозденович ми 
преподаваше в последния курс

от
там да наваксам пропуснатото.

Разговора води: 
Каменко М. Маркович

зажа на детството ми. Понякога, 
в нощните ми сънища, галя да-

в.м.

26 ЮНИ 1998 г.



буреносно време \т - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД
ПРИ СРЪБСКИТЕ ПАРТИЗАНИ 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"(16)

_ й САерваириие няколко броя, уважаеми чаша- 
тели, ще Ви Предадем накратко сйоменшие 
Денчо ЗнеПолски. командира на Трънскня Пар
тизански отряд, за първите му Партизански 
дни и съдействието и помощта, които сръб
ските партизани оказваш на борците Против 
фашизма в България.

От средата на февруари 1943 година, под
гонен от българската полиция, Денчо минава 
в нелегалност. За това време той си спомня:

- След няколкодневните

БЕЗ МОНЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕ СТАВА

страна ме вардеше авторитетът на соб
ственика, а от друга - нали от опит знаех, че 

покрито млеко мачке не лочу” .. Жените 
дадоха постилки и завивки, непрекъснато ми 
носеха обилно ядене, круши,ябълки, грижеха 
се с нескривани симпатии към мен. Добри не 
ами чудни хора!...

На третия или четвъртия ден видях, че 
чорбаджи Миалко се смути от нещо. В цен
търа на селото той притежаваше кръчма и 
често прескачаше до нея. Върна се една вечер 
съвсем разтревожен и ми рече:

- Ще трябва да се преместиш при Йово!
- Щом трябва, значи трябва - орговорих аз, 

но не попитах защо, не беше нужно, той си 
знаеше работата.

Къщата на Йово се намирала на 400-500 
метра от крепостта” на чорбаджи Миалко. 
Тя повече приличала на колиба, стопанинът 
и бил кръгъл селски пролетарий, който като 
ратай се хранил покрай семейството на бога
тия си комшия.

Посред нощ Миалковите кучета 
и след малко отдолу се чу глас:

- Ей. Йово бе. Йово!
- То су наши партизани - рече Йово и 

излезе да разгони кучетата.
Аз съобразих и сложих револвера си (го- 
църногорски барабанлия) на масата - от 

пръв поглед да стане ясно, че не

па

ми

Пише: Лилия НЕЙКОВА тото изпълнявахме една естрадна про
грама, весела и забавна вечер. Но през 

Старото училище в Камика е реставри- 1970 година лятото беше много дъж- 
рано и в него вече повече от две години довно и Сретен Игов - Шефа - предло- 
се помещава Градската библиотека. Тя жи на шега да наречем тази забава 
е сега синьобяла гълъбица, кацнала ср- "Прокьисло лето”. Оттогава тази ля- 
ед скалите, с едно мощно дърво под тна, забавна вечер на студенти и наши 
прозорците и с поглед към града, Ор- градски самодейци и музиканти стана 
ници и Мъртвицата. Изкачвам се по традиционна програма. Преди години с 
хълмистия склон и любувам на огром- месеци се дискутираше нейното съдъ- 
ните скали. На пързалката по тях къ- ржание заради бодилите срещу бюрок- 
саха своите панталони повече от 30 по- рацията, предприятията, събитията в 
коления, които тук са учили по четири митницата и Здравния дом. Ето, това е 
и повече години. Сега работници изе- историята на "Прокьисло лето” - от 
мрват местността в ъгъла, ще поставят Клуб на судентите дотрадиционна про- 
стъпала и ще улеснят гражданите от щална лятна програма, след която сту- 
Търтиното към Горната махала. Но дентите отиват на есенната сесия.

митарства, без 
всякаква връзка с когото и да било, при поло
жение. че полицията денонощно ме търсеше 
вече навсякъде из околията и беше завардила 
всички пътища, все по-често се сещах за ду
мите на стария ярловски комунист Йордан 
Гълъбов, че в момента единственото ми спа
сение е да мина границата и да отида 
сръбските партизани.

С още трима придружители, които добре 
познавали терена, на 3 март 1943.Г. Денчо 
нава границата през прохода Дъсчен 
денец и пристига в с. Дървена ябука. Най- 
напред се отбили при Милош Стойкович, но 
къщата му била малка и едва побирала 
голюдното му семейство. Като се извинил, че 
не може да ги приеме, той ги завел V чорбаджи 
Миалко.

при

ми-
кла-

съм сигурна, че няма да посегнат към * Колко сте играли със самодей-залаяха внушителните скали - те ще си останат 
като естествен декор на зданието. Та 
така, в Библиотеката на

пише?
- Много, може би повече от 30 пиеси, 

не съм водил евиденция. Най си харес
вам ролята на учителя в "Ивкова сла
ва” от Сремац. За юбилея на госпожа 
Колица Рангелова в "Госпожа минис- 
тершата” бях ВУЙЧО В АСО. С тази 
прочута Нушичева комедия се сърев
новавахме в Алексинац. След прегледа 
журито провъзгласи нашето изпълне-

мно-
разговор

чака МОМЧИЛО АИДРЕЕВИЧ 
МОНЯ, душата и живата история на 
библиотечното дело в града, душата на 
хумора, събирач на анекдоти и злобод-

ме

"Чорбаджи Миалко се оказа висок и кра
сив сърбин на средна възраст, спретнато об
лечен в шаячни дрехи с градска кройка, а

лям
крия лоши 

намерения. Чух, че се 
приближават хора:

- Ниси ли сам Йово?
- Нисам!
- Е ко йс код тебе?
- Па, йсдан бугарин 

из трънског села йе до- 
шао. Тражи везу са пар- 
тизанима.

невки за нашенци, активен и из 
лно способен театрален самодеец!

ум*
II I

* Г-н Лндреевич, откога живееше в
\, е

к<щ'ч; М.Андреевич, 
С.Хамидович, Н.Ранчева и р:Кечвнович (от

"ИВКОВА СЛАВА": С.Але

-Какав бугарин? - 
скара му се гърлест мъ
жки глас. вратата отх
връкна и в стаята бук
вално нахлу въоръжен 
човек с пистолет в 4^
ръка.

- Ща радиш ти овде? 
- попита ме строго той.

- Търся връзка с па
ртизаните - отговорих 
му на български.

- Защо ти йе тази 
връзка?

- Фащистката поли-

г ^

ция ме търси и аз преди двадесет дни минах в 
нелегалност. Не можех повече да се укривам 
в нашите села и стари комунисти ми пре
поръчаха да се свържа със сръбските парти
зани.

Цариброд и с кои виПуск сте зи<п>рши- ние за най-хубаво. Повикаха госпожа
Рангелова на сцената да получи ПЪ
РВАТА НАГРАДА ЗА ГЛАВНА РО
ЛЯ. И тя излезе. Аз си бях още грими-

отпред на жилетката му висеше масивен зла
тен ланец на джобен часовник '. спомня си 
Знеполски първата среща с чорбаджията ру- 
софил и искрен приятел на партизаните.

-За мене то йе велики дан! Газда Георги и 
газда Станко су дошли у мой дом - изрече той 
сърдечно.

За мене каза, че ме знае само по име, но че 
за него е достатъчно, че съм брат на Борис 
Гюров от Трън, при който винаги отсядал, 
когато отивал там.. Подчерта, че за него е 
голяма чест, че съм дошъл в дома му. Около 
нас се засуетиха жена му и децата му.

- Онда ракия да се угрее и качамак да се 
скува! - разпореди се той.

ли Царибродскаша гимназияУ
- Роден съм в Търново, край Сараево, 

през 1936 година, къдсто баща ми 
Станимир от Обреновац работеше Ран- 1,0 колегите ми казаха, че е про- 
като финансист. Промених в детството четено моето име като награден за епи- 
си още два града, Сараево и Чачак, и от зодичиа роля. Бързо махнах грима,

цари- облякох цивилния си костюм и зас- 
поко- танах до госпожа Колица. Никой нищо 

не ми поднесе, аз стоях и стоях. Чак на 
следващия ден прочетохме в официал
ния преглед, че наистина съм възна- 

* А след гимназиятаУ граден. Още нищо не съм получил, ще
- Завърших ВГ1Ш - отдел френски трябва един ден да ида до Алексинац да

език и литература в Ниш. Преподава- си взема наградата (шегува се), 
тели ми бяха нишките "светила" Йо- 
вапка Чемсрнкич, Милица Домазст. у
Бера Благосвич, Джаконич и Джордже гради.
Рашовпч. Даскал по френски език съм ■ С две. През 1975 година получих 
бил и Смилоици, Призрен. Звонцн - по- Септемврийска награда и грамота за

самодейнсот и през 1996 - Септември
йска награда, грамота и златна монета.

- Од койе село си?
- От Ярловци.
- Миси ли ти оиай джак, кога су ухапсили 

у лето 1942. годи не?
- Да, същият съм!
Сърбинът продължи: "Да, чули смо, када 

су те ухапсили прошлог лета. Кад тражиш 
везу, код вас нема ли илегалаца?

- Има - отг оворих му аз - но преминава
нето ми в нелегалност етапа толкова вне
запно и неподготвено, че нямах време да тъ- 
рся нашите.

-Е добро, кога илегалца познайеш ко има 
везу са кама?

- Има един наш другар - разбрах че наме
кват за Славчо- не зная как вие го наричате, 
но той е идвал в [Дърпа трапа, поддържа връ
зка с вас, с Йово Рашич.

Отговорът ми успокои среднощния 
тител, отпусна се той, приседна на леглото и 
поведохме общ политически разговор ... В 
хода на разговора се убедих, че събеседникз.т 

всички въпроси е добре информиран и 
ме разпитва по-скоро за да разбере моето 
отношение към тях.

Този сръбски партизанин, с когото се сре
щнах най-напред в Цървсна ябука. 
Слободии Цскич с партизанското име Рпдо- 

Лесковац. По професия беше гимпаз- 
учител, секретар па Окръжния коми

тет на 10КII,три-1четири години по-везрастен 
от мен, много културен и добряк по природа, 
хубав, представителен сърбин.

Радонан отпрати другите партизани, а ние 
тримата преспахме в Йововата колиба. Ма 
сутринта при пас дойде чорбаджи Миалко, 
хора та му донесоха храна. Представи ме той 

Радован, обядвахме заедно и после двамата 
поехме по пътеките на югославския II Южно- 
моравски партизански отряд.”

-следва -

второ отделение станах 
бродчанин. С Преслав Станулов, 
йния Георги Михайлов и с мнозина още 
се дипломирахме през 1955 година.

* Удостоени ли сте и с други на-

Винаги ми е правило впечатление но време на 
съвместната партизанска борба, че сърбите са 
много и точно информирани. Обяснявах си г“ 
с голямото им разузнаване. чти десет години.

* ОШ коя година се занимаваше е 
библиотечно дело?

- От 1967 година - вече 32 години съм 
в Библиотеката. Гордея се, че съм изу
чил
та народна библиотека, имам ранг на 
висш библиотекар.

* Вярно ли е, че е имало ауШодафе 
(Палеж) на "исПодходящи книги‘7

- По мое време - не. Господин Божа
Николов ми ка иш, чс е имало по това |е

било по мое време. Може би с било _ _
„реди пч да стаил библиотекар. * Какви искише да кажеше аа дне-

' Кош шочнп апчуаанаамне а себе шш.те ашадеШш/
_. _ _ - Ето, тези сезон започна с детската

си йрилвшшеШо ни артиста/ п1|ссп "Сватбата на Мишока Мнкн" и
. Отдавна. Още като ученик бях член младежката "Кико писар Тричко не се 

па гимназиалната драматична секция, ожени...”. И двете пиеси са прекрасни н 
През 1955 година поставихме на град- д0казоат< че „ нашия град непрекъсна
тата сцена като ученици Скьпсрни- то се пояшшат млади таланти и с мла- 
ка” от Молиср, аз играх ролята нп СИ- е щс се м,Юдължи хубавата традн- 
МОН, а Преслав Станулов - А11СЕЛМ. я па самодейността. Стопа се гордея, 

После създадохме Клуб ма студен- 3 ото съм врЯл и кипял в подготво- 
тите. От 1967 година организатори бяха ,|П П11еси което никак ме е лесно.
Аца Чавея, Тошко Сгрптков, Георги 
Симов - Дяволчето. Към края на ля-

* Вие ли сте Прототипа на Бай 
Онзи на Мето Петров? Често виждам 
статуетката на симпатичния, любо-

вече бяха започнали,Макар че постите 
домакините сложиха на трапезата и месо, и 
блажни Ястия. Възрастите мъже пийнаха 
греяна крушовица (аз въобще не пих), 
хме от мазния качамак и от пържолите и 
моите лроводачи подхванаха с чорбаджи Ми
алко делови разговор, тъй като бързаха пре
ди разсъмване да са си вече в Ярловци.

- Газда Георги, после два-три да на Бърка 
че бити овде. Недейте да берете грижа за 
Денчо той ще е на сигурно място при мене, 
докато го свържа с Бърко. Мои хора ще се 

него като за мое чедо. Спокойно си

носе-
библ поточното дело в Белградско- Пишен и хуманен иашенеи ^ някои

къщи и им завиждам, че я Притежавай!.
халма-

- И аз предлагах да излеем статует
ката на Бай Онзи, за да стане тя символ 
па нашия театър и с нея да награж
даваме заслужили самодейци и други 
гости, но някак си не се осъществи това

ми но

се оказа не е
ван от 
пален

грижат за

^Така останах в дома на чорбаджи Миалко. 
Тази нощ преспах в къщата му, но на другия 

в плевнята, за всекиден ме преместиха

УСелото Цървсна ябука се състоеше от 
в централната имаше оългар- 

над 80 души български 
приграничеи район

много махали, а 
ска администрация и 
полицаи - целият този 
след нахлуването на немците бе придаден к ь 
община Трън... Не се знаеше кой и кога мо

да посети владенията на чорбаджията. 
А в плевнята бях на сигурно място - от една

на

жегне
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слъпцето, а за здраве на хората и за из/одиедоде па личим 
желания. В някои селища билки се свират и носят вкъщи 

нравят венци, които имат самодивска лечебна сила.МЕСЕЦОСЛОВ и там се
11а Иван Летни се налят отмре и се щххкачат от млади 
и стари, при което бездетните жени се заголват, след което 
ОКОЛО ОП»ПЯ СС В'Ь|УГИ "бесно" ХО]Ю И има СВИ)>НЯ до зори...11Ш$НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 

ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ Срещнаха ме, мамо, мойШе мили дружки, 
че ходихме, мамо, за ден ми Еньовден, 

поле широко, вилки да береме, 
билка да береме, момин да мамаме 

Китките биват "любовни и омразни", а голяллото венче 
над входната врата до следната година.

Ма този ден хората рано сутрин си мерят сенките на 
дувара и според това врачуват за здравето си през годината. 
11а този асп някои жени правят магии и чрез различни 
обреди "крадат" млякото от някои стада или плодородието 

11якои от обичаите се пазят до наши дни, 
в големите градове*: на този ден могат на пазаря да се 

(сръб. ивагьдански) китки и

иъа

юли - ЗЛАТЕН 

МЕСЕЦ стои

* Месец на горещи дни и горещи празници - 
Иван Бильобер, Петровден, Свети Кирик, 
Огняна Мария * Месец на хлебното зърно - 
златен месец * Женско лято * Свети Пътър 
като жетвар * Лятото започва да отстъпва

на някоя нива, 
дори 
купят 
венчета.

Важен и много почитан празник (между иетнаесте 
най-важни!) през този месец е Свети апостоли Петър и 
Павел, ПЕТРОВДЕН (12 юли), който ден много наши 
сс*ли1ца празнуват (“светъц", "служба , гоейе ) и след обеда 
правят събор (Клисура, Стрезимировци, Сливница, 
Гюжица, Прсслап...) В селото ми Сливница преди Втората 
световна ставаше голям събор, а идваха и много хора на 
гоейе", з.нцото стопаните добре* сс подготвяха (белосваха се 
къщи, колеха сс агнета и козлета, изнасяха се излъскяни с 
пепел метални вилици и лъжици, докарваха сс градски маси 
И чинии от съседните седя, месеше се хлеб "оди чисто“, 
докярялше се вино от пиротските сели—) Съборът стявяше

ридир нади селото" и имаше ”оро на две-три места". 
Чувал съм от приятели, че и в прочутата някога Клисура сс* 
е събирал сума народ от 1р1лото Кряище. (Панаджур на 

Алексинац, Брус, Обрсновац, Житоражда, 
Нсготин, Лиг, Велика Плана-) Който на този ден "оди

готови сньовски

Златният мсссц ЮЛИ е' ссдмият месец от календарната 
година. Денят е* към 14 часа, а нощта - 10. Отчита се като 
месец на горещи дни и горещи празници, като месец па 
жегата и слънцето, като месец па жетпата и хлебното зърно. 
СЕДЕМ е числото на вселената. Съставено е от сбора па 
ТРИ (символ на божсстпсното и душата) и ЧЕТИРИ, което 
символизира земята и плътта. Числото означава съвър- 
шеентво. Човек върви от тоя свят към другия по СЬДМИЯ 

слънцето. СЕДЕМТЕ звезди на Голямата мечка са 
неразрушими. СЕДМИЯТ ден (след шестте дим на Сътво
рението) е ден за почивка. Имаме СЕДЕМ тайнства и 
СЕДЕМ важни планети, СЕДЕМ смъртни греха, СЕДЕМ 
орисници, СЕДЕМ кръга в пъклото- Седмицата означава 
обилие, спокойствие, безопасност, СЕДЕМ дни има в педе-

лъч на

Сп. апостоли Петър и Павел
ппгга. Топа еЮли е месец па Слънцето, оп.пя и мир: 

месец па горещпиците от 28 до 30 юли (Свети Кирик - 
празник на село Смиловци, Огняна Мария и Свети Илия 

лята- Седмицата е иай-разпространеиата символична ци- П1Ч<;| см.дц;т,ия месец. Те са защитници па полето от огън 
фра (Припомете си приказката са седемте, джуджета, за ]( градушка и За>|туй се почитат - през тези дни не се работи 
седемте козлета; за седемте ноти от музикалита гама, за в ,ЮЛСТО|Господ, както казва народа, "вижда чий зс-йтин 
седемте цвята на дъгата...)

този ден има в

гори в кандилото". Юли е месец на горещите, на топлите 
дни и затуй градините (зеленчукови и овощни) изискват 

Свети Йован Бильобер (Еньовден, Иван летни, поливане, кромидът е вече згазеп и се вади, а става време 
сръб. Иваньдан, Рождение на св. Иван Кръстител) е за садене на праз и спанак или пък зеле върху преораните 
много почитан празник - празнуван във всички европейски стърнища. Лозето пък иска копанье, пръсканье и вързу- 
държави - който сс свързва с лятното слънцсстоснс, демск ванье.

гоейсто" препие и ие може същата вечер да се върне дома 
си, утредеп му дават сърп и става жетвар, зящото 
Петровден означава и започване на жетвата, а от моите 
деди и прадеди съм слушал приказката за свети Петър - 
"бил много добър жетвар и не бил върлял сърпа и 
ночням". И затуй няма забрана за работа на този ден. 
Ония, които не празнуват, могат и да жънат*. Съществувал 
е и обичай на тоя ден хората да се облажват с младо пиле 
- демек "За Коледа - прасенце, за Петровдан - пиленце". 
Времето след празника се нарича и "женско .лято", тъй като 

дни жените ставали най-често бременни!

Който на Еньовден след полунощ намери разков може- основата на празника е много стара, предхристиянска.
Вярва се, че на тоя ден свети Йован почва "да кърпи кожух с него да отпори златен ковчег, може да прави от желязо 
и да сс готви да докара зима", а Слънцето сс къпе и поема злато. На този ден се изнасят дрехите на слънце, за да бъдат 
обратния път, "слънцето завърта на зиме", дето казват предпазени от молци. Моминските дарове пък е "харно да 
босилеградчаните. Значи, времето се обръща, кукопицата види сиьовското слънце." през тияЮли е месец на жетвата. От първите класове се прави 

венче и се връзва запояс да не "боли кръстетината". Пър- 
да да бъдат "човеците оди

престава да кука, лятото започва да отстъпва, за което
говори VI народната песен: Училищата и унизерситстите не работят: учениците и 

студентите си почиват, голялдота лятна ваканция започва. 
Градското население сс готви за почивка (море, планина, 
езеро, родно село и пр.). По шосетата коли на чуждестран
ните туристи-

вият сноп сс оставя да стои прав,Дойда зимо, иди лято, 
ша донеси дълги нощи,
С1»с седенки, със Предейки...

тая вамилия здрави и прави .
Ако па този ден овчарското куче лежи на кравай, ще

има студена зима, а ако лежи проснато - зимата ще е мека. 
Свети Иван е един от градушкарите (покрай познатия Куковицата когато кука след Еньовден, то зимата ще дойде 

Джерман!) и затова го почитат земеделците. Том може да късно и няма да има големи студове. Прието е като нор- 
запази реколтата от градушка. Вярва се, че срещу празника малио куковицата да не кука след тоя празник. Топа е 
"звездете слазе наземи" и дават на билките лечебна сила „рЛЗНИК на равноденствието и е много стар (предхристиян- 
(/ юли по югославски календар, 24 юни по български). ски), свързан с правене на венци от полски цветя в чест на

Марин Герин

* Сравни: българ. СЪРПЕН (мсссц); сръб.хърват. 8КРАМ1, 
з1оуеп. 5КРАМ, чеш. 5КРЕ\Г

■ш ленчуци - целината, пащърнакът, цвеклото и др. - се прер- 
I аботват в края на първата, а не в края на втората година от 

жизнения им цикъл. А доматите имат две техноложкн зре- 
I лости - като зелени и като червени. Чушките също. Фа

сулът - също. За сушене се предпочитат малко презрели 
сливи, а за компот и сладко - недозрели. Ако разширим 
понятието техноложка зрелост и върху други хранителни 
суровини намираме още по-интересни случаи. Тревата е за

ОПРЕДЕЛЕНИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В 
ТАЗГОДИШНИЯ ПЛЕНЕР "ПОГА- 
НОВСКИ МАНАСТИР ’98"

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (24)

ЗРЯЛО ЗА РАЗЯСНЕНИЕ
КРЪСТЕВСКА,

РУСАЛИЧ,
НАГОРНИ...

Роналдо е смутен. - Чичко Асене, смушен съм ош пове
дението на възраешнише... През Последния тазгодишен косене преди да узрее, а житото - което е също вид трева - 
учебен ден, и навечерието на лятната ваканция, донесох в само когато узреят семената му. Какалашката на царевн- 
училищешо джобове, Пълни с ”грознички” - търПчиви дата също има две техноложки зрелост», а месото е зряло 
зелени Плодове джанка (аралика). ПочерПшх другарите, слеД фазата на вцепеняване, т.е два дена след смъртта на 
обаче учителката ни сгълча: 'Дена, не яжте незрели Пло- Добитъка при обикновена и 5-7 дена при температура 0- 
дове, да не ви заболи корема!” ”Ако зелените плодове не са 4 С...
за ядене, защо тогава се Прави сладко о(П зелени смокини Консуматорната зрелост също може да бъде отделна 
или орехчета, защо се слагат зелени домати в туршия?” тема за размисъл. Домашната селска круша полежарка 
- Предизвикателно се съпротивих на учителката. ”Ти или мушмулата стават годни за ядене след беритбата и 
много знаеш, но не е редно да си разваляме настроението престой докато угният, а кестените и фъстъците се консу- 
Пред лятната ваканиия” - отвърна тя а с това, в мират само след преработка.
неприятната атмосфера, завършихме разговора. Биоложката зрелост е краен стадий на повечето пло

дове и зеленчуци, когато растението има семена, годни за 
възпроизводство на нови индивиди. При едногодишните 
растения жизненият цикъл съвпада с ботаническата зре
лост. Беритбената, техиоложката, консуматорната и би
оложката зрелост съвпадат при пъпешите (дините), любе
ниците, гроздето, лещата, граха и т.н. Чудато трансформи-

”В тазгодишния шести пореден пленер 
”Погановски манастир ’98” ще участват 
общо 13 живописци” - заяви пред нашия 
вестник Димитър Илиев, ръководител на 
Градската галерия и член на 
художествения съвет към Галерията. 
Според думите на Илиев в пленера ще 
участват следните художници: Пстар 
Джорджевич от Пирот, Миролюб Джор- 
джевич от Ниш, Душаи Русалнч, Миряна 
Кръстевка, Миодраг Нагорни, Мича 
Мигач, всичките са от Белград, Душаи То- 
дорович то Нови Сад, Звонко Павличнч от 
Лепосавич, Драган Хайрович от Зренянин, 
Милорад Джокнч от Крушевац, Ирена 
Илиева от Димитровград и Чен Ли Фан от 
Китай. Тринадесетият участник в пленера 
най-вероятно ще бъде Сули Сеферов от 
София. При условие, че той не дойде, ще се 
ангажира друг живописец от България.

И тази година пленерът ще се проведе 
от 1 до 10 август, но за разлика от ми
налата година, когато живописците бяха 
настанени в Звонска баня, сега ще бъдат 
гости на Погановския манастир.

Чичо Асене, какво да нравя?
Роналдо от Черкеска махала

Отговор и съвет: Роналдо, сторил си две големи грешки.
Първата е държанието ти спрямо учителката. Тя ви е пре
дупредила грижовно и с най-добри намерения - зелените

вГчко дпзнпГи' — ™ — при замразяване дава повод „а се в.веде
ти, въпреки мнимото остроумие, фактически си проявил °^™ъп1и’под действието на ниски'температурната- 
незнание Защото едно е да дъвчеш грозничките направо, * 1
а друго е Д* се 1фаншис преработки зелени орехчета, смок-
ини или домати сиз 4 1 ’ Не мислите, че само при растенията (и животните) се

За да избегнат под° д Р* У нП правят разлики между различни категории зрелости. Това
започнали да правят р ^пигшптппнп ^ - а явление се наблюдава и при хората: зрял за женитба, поло-
зрелост,зТехноложказРдов^- и зелУенчуцРит‘е) Р и И' во зрял, умствено зрял, зрял за "какамангуту”, ”зр

ите^нГнякои^ортове^мати^пр-не^итги^е съв^ад^с Р™алДо, кръгом и напред - още не с късно - и право при 
итс, на НЯКОРиСд°оР™^еДлости Тез‘и суровини узряват едва Учителката да и се извиниш. Гарантирано ще ти олекне,

ел за
оложка

останалите
след определен престой в скадовете... „

Техноложката зрелост също може да бъде вироглава . 
Тази зрелост подразбира момента, когато суровините са 
годни за преработка. Кореноплодът на двогодишните зе-

което е много важно да прекараш весело летните дни...
Протоколист: С. К.

(В следващия брой: 
Не сме бебета, но без бебешка храна не ни бива)

Б. Д.
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СПОРТ ® СПОРТ ЧЕСТИТКА НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛУТИНОВИЧ

ПРЕКРАСНА ИГРА 

ПРОТИВ ГЕРМАНИЯ
МАЛЪК ФУТБОЛ

ГОЛЕМИЯТ ТУРНИР ЗАПОЧВА НА 14 ЮЛИ
Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович

ЧШШЯШШР1ШШРЯК“=:=ггг,гЧ“ Ши&тЯШ Шшото злееппние Никпт г-г' 4 4 Дм,,Ца. На съ- развлекателна и културна манифестация да при- Постарайте те да продължите да играете така/докряяЩ^

Споптния г^Тп п»? ’ докато секретарят на си в турнира. От тази година са в сила и известни ната минута мачът бе игран на едно накстина -висюкЬ-.равнище.
ш(1тн ^ -ТР°вграД Делча Гнгов е футболни нововъведения, понеже отборите ще Нашите национали водиха с 2:0 и напълно надиграха европейския
пКпочмпои!! Р ^Р на турнира. Същевременно еа играят мачовете сис 4 играча и вратар. Освен това и бившия световен първенец, но в последните дваестина< минути, 

. ^ яколко комисии и организационни ще бъдат допуснати и т. нар "летящи смени" на поради стечение на различни обстоятелства, германците успяха да 
тела, определени са рефери и други служебни ли- футболистите по време на мача. изравнят резултата. Така Юголсавия..от два мача спечели 4 точки,
ца, които ще се грижат за успешното протичане По време на турнира ще се организират раз- с Добри изгледи да се класира в следва1ЦИЯткръг:|Швапрддй всичко 
на манифестацията. Генерален спонсор на тур- влекателни игри за зрителите, между които и том- зависи от резултата на срещата с националния отбор на САЩ, 
нира и тази година най-вероятно ще бъде хоте- бола. Също така ще бъдат организирани концер- който бе игран снощи. 13* М
лиерско-туристическо предприятие "Балкан" от ти и други културни спектакли. Като гости на ___ -___-________________________________
Димитровград. Що се отнася до наградите, взето е турнира ще участват и ветераните на известния 
решение на победителя да се дадат 10 000 динара, български футболен клуб "Левски", които преди 
на вицешампиона - 6000, а на отбора, който финалната среща ще изиграят мач срещу встер- 
спечели трето място - 3000 динара. И тази година аните на "Балкански", 
ще бъдат връчени награди за най-добър вратар.

Ш

анля.

ИН МЕМОРИАМ

ПОЧИНА САША НЕЙКОВ 
(1948- 1998)д. с.

В четвъртък, на 18 юни, ненадейно почина 
Саша Нейков, юрист, секретар на Машинния фа
култет в Ниш. Тихо, не събуждайки се от нощния 
си сън, като пламък на догаряща свещ угасна 
животът на тоя нашенец в разгара на голямата 
му и нестихваща творческа енергия.

Саша Нейков е роден в Димитровград преди 50 години. По потекло 
е от Славиня, син на известните димитровградски интелектуалци - 
баща Михайло-Мики Нейков от Славиня, родоначалник и един от 
най-известните журналисти на вестник “Братство“ и на нашето м 
цинство, починал също млад - на 46 години, и майка Лилия Нейю 
от Димитровград, известен културно-просветен деец и редовен сът
рудник на нашия вестник. В Юридическия факултет в Ниш се дип
ломирал през 1978 година и веднага започва да работи в Машинж 

т в Ниш - наи-напред като стажант, след това като сътруд- 
нститута на факултета, а преди 4 години е назначен за 

на този факултет. След себе си остави съпругата си Ви- 
фка, и двама сина: Иван, ученик в основното училище, 
тудент, който през 1995 година спечели общи симпатии 

щото си участие в телевизионната викторина “М 
слагалица1', в която се класира за финалите.

На възпоменателното събрание, коетс 
факултет, както и на погребението на Н 
произнесоха слова, пропити с искрена другари 
към човека с високи хуманни стойности, добри 
затора и масовика, човека, който плен 
трудолюбие, честност и благородство.
Славиня, където са 
и Стара планина, 
природата.

БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА НИШ - X КРЪГ АТЛЕТИКА

ПОБЕДА В ПИРОТ ЙЕЛЕНА НИ
КОЛОВА ПЕТА 

В СТРАНАТА
” Пнрот-Магет 2” - ” Димитровград-Панонияшпед” 92 : 98 (38 : 50)
Пирот, 20 юни 1998 г. Залита на Педагогическата акедемия, зри
тели - около 50. Съдии: Груйович и Анджелконич от Ниш. ал-

оваБК ” Димитровград-Панонияшпед”: Геров 23, Сотиров 6, Хрис
тов, Иванов 45, Рангелов 4. Д. Алексов. Н. Матов. Андреев, Т.
Алексов 18 и Д. Димитров 2.

Баскетоблистите на "Димитровград-Панонияшпед" спечелиха 
убедителна победа в Пирот срещу едноименния отбор от този град. митровградската лекоатлетка 
11рез целия мач димитровградчаните държаха играта под свои кон- г ,. 
т^л. Убедително най-добър играч на ертщата бе Никола Иванов. Иеаена Николова, първенец 
който "наниза" 45 точки. В този мач той наистина беше в много на Сърбия, зае пето място срс- 
добра форма и стана неразрешима енигма за пиротчанците. За- зултат 13,37^ секунди. В кате- 
служават похвала и младите димитровградски баскетболисти Дал и- горията на Йелена имаше три 
бор Рангелов и Драган Димитров, които през този сезон нямаха 
много възможности за изяви. Тяхната игра показа, че Димитров
град продължава да бъде "разсадник" на талантливи баскет
болисти. Следващия мач димитровградчаните ще играят на 27 юни 
в Ниш срещу отбора на "Пощар".

На проведеното на 20 юни 
държавно първенство за пион
ери и пионерки в Белград ди-

ия
факулте 
ник в И| 
секретар 
досава, л
и Михайло, студент, които пр 
с блестящото си участие в

факу 
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ювите гообища в Ни 

ска
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ИЯТ I

о ловец

нния 
ш сегробищ 

I обич Vи признания 
иалист, органи- 
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неуспешни старта, което зна
чително деконцентрира състе
зателките и се отрази на край
ния им резултат.

Първо място спечели Йе
лена Буньевац от "Църна тра- 
ва”-Власотинци с 12,94, втора е 
Йелена Суботич от "Милици- 
онер”-Бслград. На първенст
вото участваха 40 състезател
ки от цяла СРЮ, разпределени 
в осем групи. От Димитров- 

Йелсна

%сто
кой доор

ВЛЮб€
~ъв Висок 

ител на

ота, 
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)Об
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Т. А.
>то у Сашо и към Сашо може би най-добре 
гобройните некролози в “Народне новине“, 
Живкович се прощава със Сашо с думите: 

, вече ми липсваш!"

Другарското и човешко 
са отразени в един от мно! 
в които проф. д-р Живота 
"Брате българиноГИД НА ” ГУМИАДА 98’’ В. Димитров

От 25 до 28 юни в Соко баня ще се проведе поредната спортна 
среща на работниците от гумарската промишленост "Гумиада 
’98", на която ще вземат участие и 25 състезатели от ГИД. Ще 
участват представители на гумарската промишленост от 
Сърбия, а като гости - "Бокелька’ от Черна гора и комбинатът 
"Борово” от Борово.

Последен привет на скъпия ни приятел и кум
град участваха още 
Владимирова, Саня Тишма и 
Сандра Маноилова.

САША
Д.с.

Д.с.
от Кристина, Сека и Пека

НОВИНА ОТ ЛД "ВИДЛИЧ"
V,--У

Последен привет на обичания от насОТКРИТ Е 

РЕЗЕРВАТЪТ
в попов дол

САША

Доса, Бока, Дола, Мима и Боба-/~Л;

*:1 На 7 юни се навършиха 2 
години от смъртта на наша
та мила майка

ВЕЛИКА РАНЧЕВА 
от Димитровград 

На 28 юни со навършват 3 
години от смъртта на нашия 
мил татко

ГЕОРГИ РАНЧЕВ 
от Димитровград

С любов и тъга нио пазим спомените за вашата родителска любов 
и грижа за нас, за вашата скромност, честност и благодарство. 

Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скърбящи: дъщери Василка и Добрила и син Борис 

със семействата си.

11гМж Ше Миналата седмица Ос открит 
рсасраап.тта обучение 
кучета и местността Иопон дол 

Козарица. Тяхното обучение 
може да се процежда от нсичкн 
члснонс на лопното дружсстио 
"Видлич”, които заплатят опре
делена такса. Резерват з,1- работи 
всеки понеделник, четвъртък и 
събота от 5 до 10 часа и от 17 до 
20 часа. Обучението трае 20 мп- 
нуги и сс провежда според реда, 
по който пристигат и резервата 

щжиитс с кучетата.
Като се има предвид 

кучетата в резервата ще се из
ползвал’ при лов на дини спини, 
дружеството няма да обезщетя
ва собствениците на кучетата, 
доколкото техните любимци бъ
дат наранени или умрат от ра
ните, които евентуално им бъ
дат нанесени.

/7 'Ш НИ ЛОЦИИ

и/ \ наш± ">■ш шщ

снимаш тези некролози, пита ме един познат, ко-
и Димила шо не

гато се срещнахме пред тази стара, разпадаща се къща 
тровград, намираща се до мостовете към Строшена и-шма. - 
То и къщата е само за некролог, - продължи I ои.

Изчаках Да не се изпречи някой пред обектива и щракнах.
Наистина е прав този мой познат. Тази и околните къщурки 

епопеи из пвоначалния проект за гимназията трябваше до бъ 
лат оазру нени В полза на училищния двор. Годините минаха, 
със ^собствениците не се намери общ език (или достатъчно 
паои) и ето къщурката лека-полека со разпада. На тази снимка 
се вижда че в къщата някога е имало дюкянчета, но днес |с са 
Гра ши” СоГ^гвсникз.т или някой друг само - ' иска дупките е 
парчета дзеки и нищо повече. Май наистина чака само да се 
срути и да получи некролог.

ЛО! това, че
На 28 юни 1998 год. се навършват ПЕТ ГО- 

^ . ДИНИ от ненадейната смърт на нашия скъп

* ЛЮБОМИР ИВ. МИШЕВ 
от Димитровград

__ Хубавите спомени, които остави, никога няма 
да изчезнат от съзнанието ни!

Неговите май-6лм»км/‘IБ.Д.
А.Т.
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\^^1^©^?*сатиРа * забава

ВУЗБАЛ
- Майкья ми, Бог да п.у прости, кига и стапу момчурляк и 

бео ааиалил да стайем вуабалер, ме съсече: "Вузбалеринка се
лема да будеш, отчувалл съм те адравога и правога, печу па 

рице да те гледам, а и ученье и топка ритана не иду 
аайедно". У онова в]>еме кво ти каже баща и майкьа - беше 

Послуша гьи, ама еве цел живот се кайем, бае Манчо! 
се овия дни Станча Ритпитопката.

п;п'с

закон.
- жали ми

- Защо че се кайеш? - питуйем га.
- Защо ли? Щом се маиу от вузбалят,

Р/ь]УГИопашката. Сигурно гьу знайеш, у онова време беше 
най-убавото девойче у Цариброд. Отиде за Пешу Крампона- 
тога, он се помшгу, Бог да га прости, а она си остаде 
най-убавата жена.

- Е, така ти се чини, има и другье убаве жене!
- Има, ама несу кико шо!
- Лйде-айде, кво вали на твойту?
- Нищо вой не вали, само за вузбал ич не айе. Еве съга кико 

поче световното, дома йе урнебес-

остави ме Лена

- Е-е?
- Я пул;им телевизорат, очу да гледам мач у два и половина, 

разтвори уста: "Бог да те убийе, я сама ли че идем
копанье. Еве човеци почеше да гьрле, а нашият моруз 
рекопан утънул у жълтеницуту, за срам стану 

веци!" "Може да потъне и уземи, я че гледам мач!" - одсечем 
~ "Дойди барем привечер ^>адинуту да навадмо!" "Ко да 

дойдем кига у пет и половина починя другьият .мач?! Не могу, 
1ечу!" - отговарам вой я. Она проклетисуйе, а я се 

уздържам докига могу, па кига ми кьипне, пратим гьу у 
сиктер!

- Чекай, бе Станчо, па оно свак дън има мачове и свак дън 
йе така?

- Свак дън, Манчо, свак дън. Не знам кво вече да прайим. 
Мене ми йе вузбалат у кървту, има ли ританье на топку, може 
ижата Д1 гори, я нема да се померим от телевизорат.

- Не мислиш ли да прекаруйеш, може жената да йе права, 
морузат и ^x^дината не може да чекаю_ После кво че буде,

она кига
на

мо на чо-неп

вой я.мьтгтлйаш а и I

• Малките заплати са най-ефикасни
ят препарат срещу излишните килограми.

• Не се съгласявам с онези еколози, 
коите твърдят, че и политическите хаме- 
леонн трябва да се провъзгласят за за
щитен вид животни.

• Гъливер е заварил лилипутите най- 
вероятно на Балканите.

• За нашата страна някои казват, че 
представлява кръстопът, а някои, че това 
всъщност е място, където се кръстосват - 
безпътицата.

• Домашният пазар от години е навод
нен с банани. Дали това означава, че ня
кои хора упорито искат да направят от нас 
- маймуни?

• Названията на повечето от кризис
ните огнища в света започват с буквата К: 
Корсика, Карабах, Кюрдистан, Кипър, 
Косово, Кашмир... Техни сепаратисти са 
Баския, Северна Ирландия и Чечня.

Б. Димитров

ЩЕ ПОМОГНЕ ЛИ "УСИНОВЕНИЯТ”?
Изминаха десетина години откакто се строи пътят от 

Погановски манастир до Поганово (с продължение за 
Драговита). Изредиха се отборници и от двете села, оба
че от пътя не излезе нищо.

В най-новия състав на Общинаската скупщина от- 
борник за Поганово и Драговита е Васил Велчев от 
Димитровград. Дали той ще успее да направи нещо пове
че от кореняците - погановчани и драговитчани, ще ви
дим. Засега още нищо няма.

а?
- Кво сака нека буде. Док гледам мачовете, а однутра нещо 

ме копа и йеде: защо послуша майкьу ми? Не могу да си 
опростим-

- Стани Ритнотопко, да не си нещо побъркал?
- Нищо не съм побъркал! Слушаш ли ти кво говоре за 

вузбалерйете?
- Не знам за кво оратиш?
- Ортпм и на майкьу ми съм оратил, ама и она кико овая 

моята, от вузба\ не се живейе- Е, живейе се и по-добре да 
имаш м;1Лко у ногьете, него сто тона памет у главуту-

- Айде-де?
- Види се дека не гледаш вузбалат. Да си гледал че чуйеш 

кико йеднога играча прода\и за двайесе и пет милиона 
долара, друго га за петнайесе, трекьега за пет_

- А, там ли йе работата?
- Там йе, Манчо, ако бео вузбал играл, могъл съм и я да 

спипам некой милион-
- Стани Ритнотопко! Та ти текъв ли си играч бил?
- Не съм, ама съм могъл да станем! Може да не котцам 

двайесе и пет милиона долара, ама и за милион би се 
съгласил! Айде съга требе да нараним стокуту по-рано, до
вечера играю нашите! - рече Ритпитопката и побеже ко 
опърлен.

Па съга си нещо мислим: брей, тия вузбал истина йе 
побъркал млого човеци. Йедни си мисле кико Ритнитопкуту, 
другьи по цел дън зяпаю у телевизорат, а трети су забоварили 
кой дън и кой месец смо. А тия тцо прайе тая първенства, 
мисле ли дека на народ работа че застане, морузя че прерасту 
у траву, гради не че се изсуше, стока че гладуйе-

Кво да се праи, целата земя йе йедна топка, а това чудо 
мине кико сва чудеса на свет! Може и да йе прав Станча 
Ритнитопката: по-добре йе да имаш у ногьете, а не сто тона 
памет у главуту...

М. А.

ПРЕДИМСТВО
Димитовградската гимназия още преди една-две го

дини потърси разрешение от просветното министерство 
за откриване на паралелка за икономисти-митнически 
техници. В гимназията считаха, че границата е решаващо 
предимство.

От следващата учебна година такава паралелка се 
открива в Пирот. Пиротчанци нямат граница, но оче
видно имат други предимства.

А.Т.

^АСЕН тЕлШК Има, но...шшштрмеуаж Б Димитров
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