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ГОДИНА XXXIX * БРОЙ 1698 * 10 ЮЛИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪСТА
НИЕТО НА СРЪБСКИЯ НА- ИНТЕРВЮ НА ПРЕМИЕРА МИРКО МАРЯНОВИЧ ПО ПОВОД ПЪРВИТЕ СТО ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

НАРОДНОТО ЕДИНСТВО
РОД

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ПОВИШАВАНЕ НА 
СТАНДАРТА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА 

СТАБИЛНОСТ И ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА РЕФОРМИТЕ
ПРЕЗИДЕНТЪТ 
МИЛУТИНОВИЧ 

ПОЛОЖИ 
ВЕНЕЦ НА 
ГРОБА НА 

НЕЗНАЙНИЯ 
ВОИН

Стараеме се с политически средства да решим всички спорни въпроси в Космет
публиканските стокови резер- не могат да си обезпечат сред- на Правителството на Сър- 

ства за живеене. Почти една Сшп, и нашето общество като 
четвърта част от нашия бюд- пяло, е тероризмът на албан- 
жет се използва именно за со- ските сепаратисти на Кос

мет, е ери и ом въпросите, от- 
Друго важно направление Правени т->м премиера Миряни

на нашата политика е постеле- вич.

По Повод Първите сто дни 
Правителството на народ

ното единство Премиерът 
Мирко Марянович даде интер
вю за в-к "Борба”,от което ви 
Пренасяме наи-важнише акцен
ти.

на ви.
На фона на реформите ми 

се иска да подчертая резулта
тите в областта на фискалната 
система и собственическата 
трансформация. На последна
та сесеия на Народната скуп
щина приключи първата фаза 
на данъчната реформа, с което 
беше постигнато чувствително 
облекчение на стопанството с 
данъци и едновременно с това 
бяха приети законни решения, 
с които се внедрява по-голяма 
ефикасност и правдивост в 
данъчната система.

Когато става дума за соб
ственическата трансформа
ция, факт е, чс тя започна ус
пешно, както в областта на ав
тономната приватизация (при 
което много от предприятията 
започнаха трансформацията 
си), така и в предприятията, ко
ито бяха включени в специал
ната програма на Правителст
вото на Сърбия.

Трябва да кажа, че всички
те тези резултати постигнахме 
при твърде тежки условия по
ради засиления натиск срещу 
нашата страна. Ог друга стра
на, покрай констатацията, че 
изпълняваме бюджетните си 
задължения съгласно предва
рително уточнения план и от 
реални източници, с големи 
трудности обезпечаваме и до
пълнителни, реални източници 
за финансиране на обществе
ното потребление.

Решаването на проблемите 
на външнополитическия и пла
тежен дефицит с допълнител
ни усилия за повишаване на из
носа и уравновесяване на про
ходите и разходите, като се 
държи сметка за максимална 
финансова дисциплина на вси
чки участници си остава главна 
задача при реализацията на ик
ономическата и социална ста
билност, за което Правителст
вото и занапред ще дава своя 
пълен принос.

циални нужди.

- Наша основна задача през 
тоя период беше стриктната 
реализация на икономическата 
и социална програма, която бе 
приета от Народната скупщина 
на Сърбия при избирането на 
новото правителство. Същно
стта на тая програма е конти- 
нунтетът на политиката за сто
панско развитие и повишаване 
стандарта на гражданите, пос
тигане на икономическа и со
циална стабилност и интензи
фициране на реформите, преди 
всичко в областта на собстве
ническата трансформация и 
функционирането на правова
та държава, каза премиерът 
Марянович,спирайки се върху 
изминалите сто дни.

- Искам да подчертая, че 
Правителството на Сърбия от
чита положителни резултати в 
най-важните области на прие
тата програма. Позволете ми 
да илюстрирам това със след
ните факти и данни: през пър
вите пет месеца на годината 
промишленото производство е 
увеличено с 13,5%, което се на
ел, рчава, покрай другото, и със 
средства от Републиканския 
фонд за развитие. Имайки 
предвид, че и в селското сто
панство, в което правителство
то е вложило 2,4 милиарда ди
нара, се очакват добри резул
тати и положителните тенден
ции в другите стопански отрас
ли, може спокойно да се каже, 
че се реализира заплануваното 
за тая година увеличение на 
производството.

През този период се стигна 
и до определено покачване на 
цените, преди всичко заради 
провеждането на девалвацията 

динара. Нека да припомня, 
че с мерките на правителство- 

което не отспиш пред

- Определението на Прави-нното пренасочване на социал
ната политика извън предпри- телството на Сърбия, на наше- 
ятията... Същността е нашите то ръководство и на президен- 
предприятия да бъдат разтова- та Слободан Милошевич е по
рени от социалната функция за вече от асно: стараем се всички 
да могат пълноценно да се със- спорни въпроси в Космет да
редоточат върху повишаване решаваме с политически сред
на производството и профита. ства, а това значи чрез диалог и 
Социалната програма е състав- търпеливо и упорито настоява
ла част на собственическата не да бъдат намерени полити- 
трансформация на нашето сто- чески решения съгласно стан- 
панство, особено когато става дартите, които се прилагат в
дума за предприятия с голям света когато се решават въп- 
брой работници и които се ири- росите за положението на на- 
ватизират според специалната ционалните малцинства. Деле- 
програма на Правителството. гацията на Правителството на 

На въПроса относно новия Сърбия 14 пъти е ходила в При- 
Закон за университета Преми- щина, там бе и президентът на 
еръш Марянович отговори: Сърбия Милан Милутинович, а 

вместо разговори, албанските 
сепаратисти отговаряха с теро
ризъм, тероризиране на невин
ното население, сеейки невиж
дани насилия и убийства. Всяка 
страна се защнщатава от теро
ристите, а такова нещо сме 
принудени да правим и ние. 
Това е наше суверенно право и

По повод 7 юли - Деня на въс
танието на сръбския народ президен
тът на Република Сърбия Милан Ми
лутинович положи венец на гроба на 
незнайния воин на Авала.

В мемориалната книга президен
тът Милутинович написа:

” По повод 7 юли - Деня на въс
танието на сръбския народ против 
фашизма, нека да е вечна слава и 
преклои пред паметта на всички па
триоти, които паднаха за Сърбия и за 
нейната свобода”.

дълг.
ВЪНШНА НАМЕСА

- Дълбоко съм уверен, че 
амбициите на сепаратистите 
щяха да бъдат далеч по-малки 
и че нямаше да има поне те
роризъм, ако нямаше външна 
намеса и подпрепа, отговори 
премиерът на въпроса за вън
шния натиск, пряк и косвен. 
Външният натиск е опасен, 
той е в разрез с принципите за 
независимостта, суверенитета 
и цивилизованото отношение 
към народите и държавите, с 
Хартата на ООН. Такива опи
ти за налагане на чужда воля на 
цели народи и държави са в 
противовес на всички норми и 
схващания за модернен, демок
ратичен и цивилизован живот в 
края на XX век. Нашият народ 
и нашето ръководство оказват 
силна съпротива на всеки та
къв натиск и все по-често това 
наше свободолюбиво противо
поставяне, нашата борба за 
свобода, достойнство и незав
исимост, се посрещат с разби
ране и уважение навред по света. 
В света все по-ясно се разбира, 
че натискът на силните няма да 
се спре само върху нас, и че е 
само въпрос на време когато и 
някои други страни ще бъдат 
изправени пред такива или пред 
още по-силни удари, заяви пре
миерът Марянович в интервюто 
си за в-к "Борба” по повод 
първите сто дни на праиитсл- 
стиото на народното единство.

Делегация на СУБНОР в Сърбия 
положи венец на гроба на незнайния 
войн на Авала по повод 7 юли - Деня 
на въстанието на народа в Сърбия. 
На лентата на венеца, който, от

- Смисълът на Закона за
университета е п това факулте
тите да се върнат към осъще
ствяването на основните си 
функции, заради които и съще
ствуват, а това са: ученето, под
готовка на младите поколения 
за живота и разви тието на нау
ката.

името на борческата организация по
па СУБНОРложиха председателят 

Милисав Лукич и народният герой 
Дака Милосавлевич беше написано: 
” в чест и памет на всички знайни и 

паднали за свобо-
В тази сфера, значи в сфе

рата па научната и образова
телната работа и творчество
то, Законът предлага пълна ав
тономия на труда и на мисле
нето, така както е навсякъде по 
света. Мнозинството депутати 
в Скупщината на Сърбия и гол
яма част от университетските 
преподаватели и студентите 
през цялото това време с пълно 
право настояваха факултетите 
да станат място за учение и за 
наука, а не за осъществяване на 
политическите амбиции на ня
кои от професорите. С новият 
Закон се предлагат условия 
Университетът да стане авто
номна среда на труда и на твор
чеството п заради това той е 
приет от огромното мнозинст
во студенти, сътрудници и пре
подаватели и от научната об
щественост у пас изобщо.

ПроблемъШ, коШПо наП- 
много обременява и работата

незнайни воини, 
дата на Сърбия”.

на
ОТБЕЛЯЗАН СЕДМИ ЮЛИ - 
ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В 
СЪРБИЯ

РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И 
СОЦИАЛНИТЕ ЦЕЛИ
За голям успех на Прави

телството на Сърбия смятам 
факта, че през цялото време 
своя мандат то успя да постигне 
необходимото равновесие ме
жду икономическите и социал
ните цели. Най-напред създа
вахме материална основа и ре
ални източници за фипансира- 

социалните потребности,

то,
фронталната атака за повиша
ване на цените, положението и 
в тази област се стабилизира от 
месец на месец. След алрилск- 

покачванс с 5.3% и майско
то увеличение с 4,4%, цените 

юни се повишиха само с

ЦЕНТРАЛНОТО 
ТЪРЖЕСТВО - 

В БЕЛА 
ЦЪРКВА

наОТО

през
2,4%.

Стандартът на гражданите, 
особено на онези с малки до
ходи се пази с политиката на 
стабилни цени и редовно снаб
дяване на пазара с основните 
хранителни продукти и с бор
бата против черната борса и 
другите нередности на пазара. 
В този смисъл Правителството 
отпусна допълнителни средст- 

от бюджета и подсили ин- 
на Ре-

нс на
а след това, изхождайки от 
принципите за справедливост и 
хуманност, 
средства към онези, па които са 

най-необходими, а преди 
всичко за детската защита, за 
младежта и за онези, конто сега

Сърбия и днес, както и преди 57 
години е в позиция да защищава кон
ституционния си порядък и терито
риалната си цялост - подчерта проф. 
д-р Миловаи Бойич, подпредседател 
на Републиканското правителство.

(Продължава иа стр. 4)

насочвахме тези

им

вя
тервенциите и от страна



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМАТИ ПОСЕТИХА КОСМЕТ

ЗАПОЗНАВАНЕ С 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
НАТОИ

СЪВРЕМЕННИЯТ 

ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН 

ИЗБОР НА 

БЪЛГАРИЯ (4)
• Посещението на дипломатите е п с ьзпучие е договореностите от срещата на президентите Милошепич и 
Елцин, заяпн руският посланик Котоп

щщщтл
Т» та»:

чу.;

Д-р Ангел КОНДЕВ
От позицията на направените исторически уточнения и интер- 

исче спокойно мога да изложа своята гледна точка по
V

■ протации
проблема, формулиран във врз.зка е инициативата за разшире
нието на НЛТО: "Цивиличационен избор ли е евентуалното член
ство в пакта’”

Категорично "не”! Това няма да бъде цивиличационен избор. В 
най-добрия случай ще бъде поредната необмислена авантюра, 
родена от илюзията, че можем от политически покер да спечелим 
това, което ве сме успели в спокойно съзидателно усилие, НАТО 

цивиличационен избор. НАТО с старомодна рицарска броня, 
която някои старателно лъскат с надеждата, че ще им помогне да 
осъществят своя безнадежден блян за безразделно световно гос
подство. НАТО по всяка вероятност скоро ще стане средотичие на 
нротивоборства, въвличането на България в които може да се 
окаже гибелно за нейното стабилно, устойчиво развитие в Европа 
и света. Пече ясно може да се усети силовото поле на противосто- 

между амбициите на Съединените щати и стремежа към 
пзшноценна изява на обединяваща се Европа, възраждаща се от 
руините на комунизма и глупостите на "перестройката" Русия, 
укрепващ Китай, отправил недвусмислени послания с възвръща
нето на владението си над Хонконг, бунтоващият се ислямски Из
ток и т.н. В това силово поле малката балканска страна, в която се

■ е-

ш ; ■;

Уш ШШф.
: ;ту.к НС сI ай

1Ш шш >

ли цс иск и пункта дипломатите узнаха от предста- 
нигелпте на Министерството на вътрешните ра
боти и Сз.рбия, че през деня ситуацията е пре
димно спокойна, но щом се спусне нощта,терорис
тите обстрелнат полицейските пунктове от вси
чки страни.

На пресконференция в Американския инфор
мационен център в Прищина посланикът на САЩ 
Ричард Майлс заяви, че целта на посещението им 
е била да се запознаят обстойно със ситуацията в 
Космст. И руският посланик в СРЮ Юрий Котов 
подчерта значението на подробното запознаване 
с обстоятелствата в Космет и допълни, че това 
посещение на дипломатите е в съзвучие с дого
вореностите оз' срещата на президентите Мило- 
ешевич и Елцин в Москва.

Акредитираните в Белград дипломатически 
представители на страните-членки на Контакт
ната група посетиха в началото на седмицата Ко
сово и Метохня, за да се запознаят на място с 
обстановката в южната сръбска покрайнина. За
едно с дипломатите на САЩ, Русия, Германия, 
Италия. Франция и Великобритания бяха и тех
ните колеги от Австрия и Полша в качеството на 
представители на страните, председателствуващи 
Европейския съюз (ЕС) и Организацията за си
гурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), как- 
то и представителят на Норвегия.

Придружени от голям брой домашни и чуж
дестранни журналисти, дипломатите обиколиха 
Косовска Митровица, Горна Клина, Сърбица, 
Полянац и Долно Преказе. Посещението им про
тече без каквито и да е проблеми. На два по

енето

пресичат две от най-големите световни комуникационни артерии 
(големите диагонали), може да има много по-добра роля от банал
ната, която играе през последните повече от петдесет години - да 
бъде нечий обикновен сателит.

С кандидатстването си за НАТО България нито е правила, нито 
й предстои да прави нов цивилизационен избор. Днес тя трябва да 
реши една много по-важна и конкретна задача:

Да върне националното си достойнство! Което, казано на по- 
практичен език, означава да възстанови напълно своя загубен пре
ди много години суверенитет. Да се разпорежда със собствената си 
съдба както намери за добре, а не както сегашните й ментори 
смятат за правилно. Да взема и провежда автономни решения в 
защита на собствения си интерес, а не под диктовката и в интереса 

й "доброжелатели ' и "покровители”. Тази задача, която 
беше и най-важната за нашата "нежна революция” от 1989-90, тя не 
успя досега да реши докрай. Крайно време е да реши докрай. Край
но време е да го направи. ЬПе КЬскюз, Н!е 5аКа!

До съвремието ни е достигнала една романтична легенда, спо
ред която аспаруховите воини се заселили в тези земи, водени от 
кошута. Всъщност легендата е много по-древна. В мита, останал за 
потомците благодарение на преразказа на Прокопий Кесарийски. 
двама братя, синове на царя на племето, което с голямо основание 
може да се приеме за първообраз на българския род, Утигур и 
Кутригур, последвали по време на лов една сърна, преплувала 
оттока на Меотидското езеро (Азовско море) в Евксинския понт 
(Черно море). Първият от братята се върнал, а вторият, Кутригур. 
повел част от хората на баща си в ново поселение на западния бряг 
на оттока. Те приели името кутрнгури, известни от историята като 
първите от българските племена, разселили се в сърцето на Европа 
с вълната на хунскнте нашествия.

Има нещо многозначително в това, че кошутата е превела 
древното българско племе от източния към западния бряг на един 
провлак, през който с малко въображение може да се прокара 
символичната граница между Азия и Европа. Както и в това, че 
по-късно преданието е свързало персонажите на архаичния мит с 
реалния владетел Аспарух и неговото дело. Има обаче едно обстоя
телство, останало неосветено в спомена, което буди най-малкото 
размисъл - нмето "кутрнгури” може да се преведе и като племе на 
вълците. Име, което изглежда носи по-дълбоко послание от това, 
което може да разкрие в него анализът на етнолога или културан- 
трополога. И в тази връзка понякога си мисля, че ние, наследниците 
на поелите в дирята на кошутата хора-вълци, изправени пред дне
шните отговорности, може би трябва да положим едно върховно 
усилие: да опитаме да обуздаем най-после онзи древен инстинкт, да 
променим поне малко онзи нрав, превърщал неведнъж българск
ото общество във вълча глутница. За да спрем вечния бяг от нещо 
или след нещо, като хищник или като жертва.

- Край -

силията за разрешаване на косметския про- нелегалното преминаване на държавната грани- 
блем чрез преговори се провеждат по прин- ца и пренасяне на оръжие от Албания, където 
ципа студено-горещо.Направи ли се една няма нито ред нито закон. Като че ли Югославия

не е суверенна държава и Космет не е нейна 
неразделна част. Да се иска от Югославия да 
изтегли войските си от Косово е все едно да се

У на новите

що-годе положителна крачка или пък дойде от
някъде добра дума, тозчас се случва нещо, което 
да вгорчи всичко. Най-пресният пример за това е 
най-новата дипломатическа мисия на американ- търси от Франция да изтегли войсковите си части 
ския посланик в ООН Ричард Холбрук и руския от Корзика, на Испания от Баския, или англий- 
заместник-министър на външните работи Ник- ските войски от Ирландия, 
олай Афанасиевски. В дипломатическата си чан
та тоя път Холбрук не носеше нито закани към 
Сърбия и Югославия, нито преговори с терорис
тите. Сега той настояваше да убеди шип- 
тарите в необходимостта от преговори 
и договори. Поради това Афанаси-

Космет тези дни пребиваваха дипломати, 
акредитирани в СРЮ, за да могат на място 
да се запознаят с обстановката там. Не ни 
е известно какво ще докладват на прави- 

_ телствата си по дипломатическите си 
канали, но тези доклади непремен

но трябва да съдържат и факта, 
че Косово и Метохия са съставна 
част на една суверенна страна, 

I че там има тероризъм, в който 
I е включена само една част от 
| шиптарското население, и че 

полицията и войската изпълня
ват там конституционните си за

дължения. В такъв случай едва 
ли би могло да се стигне до резолю- 

" ции, подобни на тази, изготвена за за
седанието на Парламентарната ансам- 

блея на ОССЕ.

В
евски заяви, че американските 
становища са се доближили до 
руските, когато става дума за 
проблемите в Космет. ]

олкото охрабряващо да \ 
звучат тези факти, толк
ова изненадващи са някои 

от становищата в предложената 
Резолюция за текущото заседа
ние на Парламентарната ансаблея _____
на Организацията за европейската "Ч||Щ| 
сигурност и сътрудничество. На това засе
дание участва и югославска делегация, водена 
от председателя на Отбора за външнополи
тически връзки към съюзния парламент Любиша 
Ристич. Официалната покана, която беше отпра
вена към нашата делегация бе разбрана като 
желание за постепенно възстановяване на на
шето членство в организацията, един от чийто 
основаели беше и Югославия. Колко разбираемо 
е това, толкова по-неразумни са някои от ста
новищата в Проекторезолюцията, които карат и 
най-доброжелателния човек да се запита: "Зна
ят ли наистина авторите на този документ какво 
е Косово и Метохия и в коя част на света се 
намира то?" В текста, между другото, се изисква 
югославската войска да се изтегли от терито
рията на Космет. Едновременно с това шиптар- 
ските терористи и техните злодеяния почти не се 
споменават, като че ли там, в Космет, всичко 
тече по мед и масло, а само полицията и войската 
пречат на това благоденствие.

истината, за съжаление, е съвсем друга: 
полицията, с цената на жертви от собст
вените си редици, пази там реда и спокой

ствието на лоялните към държавата граждани, 
без оглед на националността и вероизповеда
нието им (а те са огромното мнозинство в южната 
сръбска покрайнина), докато войската осуетява

К

рай всички паметници навред из Република 
Сърбия бе отбелязан Денят на въстанието 
против фашизма. Положени бяха венци и 

цветя и беше почетена паметта на жертвите. 
Това бе направено много по-скромно, отколкото 
преди няколко години, но и времената сега са 
такива. Най-важното при това е да не се заб
равят жертвите, паднали за свободата, памет
ниците да не се оставят на произвола на съдбата 
и да не се повтарят грешките, които бяха напра
вени с жертвите и паметниците от Първата све
товна война.

периода, върху който се спираме, прежив
яхме тропически горещини с температури 
на въздуха над 40 градуса. За щастие те у 

нас паднаха сравнително бързо в нормални гра
ници. Най-страшни последици горещините пре
дизвикаха в Гърция и в Италия, където те освен 
че взеха човешки жертви,предизвикаха и пожа
ри, един от които недалеч от гръцката столица. 
От екологична гледна точка тези пожари могат 
да се възприемат и като истински катастрофи. А 
нагорещеният въздух дойде от Северна Африка. 
Кой казва, че светът е голям?

К

! БЪЛГАРИЯ - ЧЕТВЪРТА
В ; България е на четвърто място в света по чувство за 

I национална гордост, сочат данните от проучване на На- 
; циокалнния център за изследване на общественото мнение 
; към Университета на Чикаго. Проучването е извършено
■ сред 23 държави. Първите три места заемат Австрия, Ир- 
; ландия и САЩ. Последни в списъка са Латвия и Словакия.
I В изследването на гордостта по отношение на опре-
■ делени национални постижения в науката, изкуството, 
! спорта и т.н. България отново се нарежда сред първите
■ петнайсет държави. Тази класация обаче се оглавява от 
: САЩ.

А
М.Тодоров

I
■ шмш© 10 ЮЛИ 1998 г.



ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЮЛ 
ВИЧ В БАБУШНИЦА: ИВАН МАРКО-

ОЗНАМЕНУВАНИ БОРЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
ДИМИТРОВГРАД

НА КОСМЕТ СЪРБИЯ 

ЗАЩИЩАВА СВОИТЕ 

ГРАЖДАНИ
ЕВОКИРАНИ СПОМЕНИ ЗА 

ДНИТЕ НА БОРБАТА
Денят на боеца - 4 юли и Денят на въстанието 

в Сърбия - 7 юли в Димитровградска община бяха 
ознаменувани сравнително скромно. По повод Де
ня на боеца на гробищата в село Желюша бяха 
положени венци и цветя на гробовете на 18 бойци 
от НОБ, както и на двама от последната война на 
територията на предишна Югославия. Председа
телят на местната организация на бойците от Же- 
люша Симеон Симов припомни на присъстващи
те бойци, гости и жслюшани, че благодарност на 
загиналите дължат всички живи - не само техни

другари по оръжие, но и всички останали.
Денят на въстанието в Сърбия по традиция бе 

ознаменуван на мястото на формиране на Цари- 
бродския партизански отряд в местността Изво- 
рище в село Сенокос. Там, край възпоменател
ната чешма, оцелели бойци от отряда и участници 
в пробива на Сремския фронт евокираха пред уча
стниците в тържеството спомени за времето, ко- 
гато отрядът е сформиран и за първите му акции 
на територията на общината.

Границите в Европа трябва да бъдат отворени 
капитал, но не и за Н за идеи, хора и 

терористи и оръжие, - каза Маокович нз 
заседание на Окръжния отбор на ЮЛ в Бабушница

В Бабушнишка община, където Югославската левица е на
Цотобщо 1'2тИеН*аИбП°ЛОВИНа’ 6 ВЪСТановсно производството в 

ЩО 12 е ФабРики- което е пример как трябва да работи
вит”лствоСиМнаУ кРаВЛеНИе' МеРопРнятията на Сръбското пра 
вителство и на местната самоуправа в тази община донесоха
положителни резултати не само в стопанството, но в по 
™'™НеТ° На стандаРта на гражданите, каза м-р Иван Марко- 
вич заместник-председател на Дирекцията на ЮЛ, на заседание 
на Бюрото на Окръжния отбор за Пиротски окръг, състояло се 
на 3 юли в Бабушница.

- Пиротски окръг е среда със смесено по национален 
население и всички граждани имат еднакви права. Затова и 
казвам, че единственото решение за Космет е диалогът, който 
бе посочен от нашия президент Слободан Милншевич. Всъщ
ност не съществува проблем с албанците, а с терористите. На 
Космет Сърбия защищава своите граждани и това е нейна пър
востепенна задача. Границите в Европа трябва да бъдат откри- 
ти за движение на идеи, хора и капитали, но не и за терористи и 
оръжие - подчерта Маркович.

Спирайки се върху информирането за събитията в Косово и 
Метохия, Маркович подчерта, че единственият критерий са 
истината и обективната информация, а че в т.нар. независими 
медии се публикуват поръчани информации, които нямат нищо 
общо с обективната истина, а техните автори са "независими и 
от морала, и от патриотизма".

За такова информиране и "бомбардиране" на гражданите с 
неистини се отговаря във всички страни в света, така че и ние 
ще поискаме отговорност от тези хора, които сеят неспокой
ствие сред населението, предупреди Маркович на заседание на 
Бюрото на Окръжния отбор на ЮЛ за Пиротски окръг в Ба
бушница.

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ВЕНЦИ ПРЕД ПАМЕТНИЦИТЕ НА 

БУКОВ РИД И КИН-СТАН
състав

И тази година, както и досега, Четвърти 
Деня на боеца и Седми юли - Деня на въстанието 
в Сърбия, бяха тържествено ознаменувани в Бо- 
силеградска община. Централното тържество по 
повод Деня на боеца се проведе в местността Бу
ков рид, където по традиция се състоя народен 
събор. Тук, пред паметника на загиналите патри
оти, след като съвместна делегация от Търгови
щка и Босилеградска община положиха венци и 
свежи цветя и прочетоха паметта на загиналите 
партизани. За значението на тази историческа да
та и за борбата на партизанските единици в преде
лите на Босилеградска и Търговищка община го
вориха Арса Томич, член на Окръжния отбор на 
СУБНОР за Пчински окръг, Станислава Вели- 
нович, председател на Общинския отбор на Съ
юза на бойците в Търговище, и Асен Стоев, пред
седател на Общинския отбор на борческата ор
ганизация в Босилеград.

"Събрали сме се на това историческо място да 
почетем паметта на загиналите за свободата бо
йци. Техният героизъм, самоотверженост и сме
лост ни задължават, а ние задължаваме подра
стващите да тачат светлите традиции на борбата 
и безстрашието им, да почитаме тяхното дело и да 
го пренасяме от поколение на поколение - каза 
между другото Стоев.

И по повод Деня на въстанието в Сърбия про
тив фашизма делегация от членовете на борче
ската организация, Социалистическата партия и 
Общинската скупщина посети паметника на заги
налите бойци в местността Кин-стан, положи све
жи цветя и почете паметта на загиналите в бор
бата на Църноок. Пред присъствуващите на тъ
ржеството за неустрашимата борба на партизан
ите на тази планина говори Асен Стоев, предсе
дател на Съюза на бойците в Босилеград.

юли -

м. я.2а часаДРУГИ ПИШАТ 26 ЮНИ 1998 Г.
ЕНГ~ПКАК НАТО СТЪПИ В ТРЪН ВЯ5

МЕСТНИ СЕ СТРАХУВАТ, ЧЕ СЛЕД РЕМОНТА ТУКАШНАТА БОЛНИЦА ЩЕ СТАНЕ Б5 БАЗА
"Ако НАТО остане в Трън, сърбите съвсем ще ни 

намразят. Могат да ни нападнат дори”, нарежда 41-годи
шният Румен Стоименов. Той държи кръчмичка на 500 
м от българо-сръбската граница в с. Стрезимировци.
Навремето Ньойският договор е разделил селото на 
две. Останалите в Сърбия махали сега са в Горно Стрез
имировци.

В 19,30 часа в четвъртък, докато Стоименов бистри 
световната политика, през Трън преминава син автобус 
"Чавдар”. Ескортират го две коли на Военната полиция.
През стъклата с любопитство зяпат късо подстригани 
чужденци. За да осигурят безопасен транспорт на 
тите, през целия ден из региона кръстосват почти вси- 

на пернишката полиция. Безобидните на пръв 
поглед действия се развиват
САМО НА 100 км ПО ВЪЗДУХ ОТ РАЗМИРНОТО 

КОСОВО

легла, повечето от българските им колеги ще спят в 
палатковия лагер край станцията. Ремонтът й, извър
шен с американски средства, е глътнал 70 млн.лв. "Сега 
почиваме. Да оставим разговорите за официалното от
криване”, предава чрез коменданта на лагера нежела
нието си за среща с журналисти от ”24 часа" майор 
Уиндзлер. Той е един от американските ръководители 
на учението.

МЕСТНИТЕ ГЛЕДАТ С ПОДОЗРЕНИЕ НА 
ХУМАНИТАРНИЯ НАПЪН НА ЯНКИТЕ

■.

у,.

й

избиране. Трудовачета ремонтират градския площад. С 
бързи темпове сс кърпят дупките по улиците. Тука
шните хора са убедени, че известността ще им помогне 
да развият туризма. Това е една от малкото им алтеран- 
типи за оцеляване. Сега 27% от населението на общи
ната са безработни. Повечето предприятия са затво
рени. След края на югоембаргото секна и бензиновата 
далавера с роднините от другия край на граничната 
бразда.

Докато в базата в Слншовцн донзкусуряват подред
бата, 20 сержанти и войници от инженерното поделение 
и Белене приключват външния ремонт на Трънската 
болница. Само тогава могат да започват по-фините ра
боти отвътре. "Хубаво е, че този път американските 
нари ще бъдат оползотворени директно, а не както друг 
път - да иостънат в нечии чиновнически джобове”, ка- 

31-годишният сержант Валентин Димитров. Спрял 
за малко работа в горещия юнски ден, той се чуди защо 
местните са толкова притеснени от хуманитарното уче
ние. Димитров служи в четвъртия български взвод, кой
то след време ще замине за Босна. Преди това обаче ще 
трупа строителен опит п Трън.

Американците си имат и почитатели тук. "Ако ме 
вземат, ще им помагам по 20 часа на ден. Не ме е страх 
от тях. Нищо лошо не съм им направил", казва 15- 
годишното циганче Методи Младенов. Наскоро убили 
баща му и той трябвало да осигурява прехраната на 
семейството.

"Радвам се, че ще ни ремонтират болницата. Не 
вярвам след това чужденците да нравят база", разсъ
ждава 21-годиншата Илияна Цветкова. Тя работи в ста
тистическия отдел на болницата. Илияна сс притеснява 
повече от евентуалното нашествие на проститутки, су
теньори и мутри. м

Засега в Трън няма струпване на такъв обслуж
ващ" контингент. Може би защото градският хотел 
"Вирад” асе още е в ремонт.

Никой нс посреща първата им група. От общината 
не са опънали дори един плакат с "Добре дошли, скъпи 
гости”! Защо ли?

"Мнозина нашенци сс страхуват, че след края на 
учението Трън ще станс американска база”, обяснява 
кметът Александър Нейков. Говорело сс, че паркингът 
на болницата можел да бъде превърнат във вертолетиа 
площадка. В здравното заведение щели да бъдат нас
танявани албански бежанци и ранени американски рей- 
нджъри от Косово.

"Това са пълни глупости”, отсича 48-годшшшят км
ет, избран с бюлетина на БСП. Броени дни преди нача
лото на учението и американската посланичка у 
Ей вие Боулън го опроверга. В града край река Е^ма 
обаче вървят и по-страшни слухове. Те превъртат 
ртолетната площадка” в "ракетен полигон’. От нея 
НАТО щял да обстрелва вироглавите сърби.

Местното население, сред което партизанските тра
диции все още са твърде силни, приема със смесени 

американците. Когато обявил кандидатурата за

гос-

чки коли

Автобусът превозва до базата им в близкото селце 
Слишовци тридесетина военни строители в цивилни 
униформи. Това е първата група янки, които ще вземат 
участие в българо-американското учение "Крайъгълен 
камък ’98”.

Учението без оръжия е най-голямата проява в Бъл
гария на програмата "Партньорство за мир за тази 
година. Наши инженерни части, сродни подразделения 
от европейското командване на американската армия и 
формирования от Националната гвардия на щата Гс- 
неси ще извършат от 30 юни до 7 август основен ремонт 
на четриетажната болница в Трън. За целта чичо Сем 
ни е отпуснал 550 000 долара хуманитарна помощ. Поч
ти цялата сума ще бъде изплатена на фирмите доста- 

Строителната техника се осигурява от българ-

нас

во-
зва

чувства
ремонт на болницата, градоначалникът се видял в чудо. 
От БСП го натискали: Защо точно ние трябва да водим 
НАТО за ръка в Трън?” След като болницата "се пре
борила” с конкуренцията на сродни обекти в Свищов и 
Белене, от СДС възроптали: "Откъдс-накъдс амери
канците ще дават пари на червените?"

Общината няма да организира салтанатите но пос
рещането, това е работа на българските посини, сс зас
трахова Александър Нейков. Той обаче е доволен, че 
американските строители с пагони са стъпили в Трън: 
"Учението е като някогашните посещения на дипло
матическия корпус в различни градове. Преди

им отпускаше средства и те ставаха като

вчици. 
ската страна.

Строителите с пагони ще ремонтират изцяло болни
чната канализация, ще сменят електрическата инста
лация и ще поправят 1800 осветителни тела. Подът ще 
бъде покрито екологичен фаянс интеракота. След потя
гането в модерните операционни ще се влиза през елек
тронни врати, които ще отварят с перфокарти. След 
ремонта здравното заведение ще покрива нуждите на 
6000-ната Трънска община с нейните 51 села. Югава в 
болницата ще се върне и медицинският персонал, който 
сега е евакуиран в общинска сграда.

Участниците в учението - по 207 военнослужещи от 
САЩ и България, се настаняват в бившата станция на 
просветното министерство в Слишовци. От двете стра- 

ротационен принцип ще се трудят по три смени 
военни инженери. Докато гостите се изтягат в меки

визитите
държавата
нови".

ТРЪН ВЕЧЕ БЕРЕ ПЛОДОВЕ
на ненадейно полученото домакинство. От няколко 

дни е включен в системата за национално телефонно
Иво Имджоа

ни на
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ОТБЕЛЯЗАН СЕДМИ ЮЛИ - ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯВРАНЯ

ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО 

- В БЕЛА ЦЪРКВА
СРЕЩА НА 

СИНДИКАЛИСТИ ОТ 

ПЧИНСКИ И 

ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ
СОВО и Метохия като заложник на някой свой, 
някъде навън договорен сценарий - създаването 

република Косово. Като подчерта, че Сърбия 
няма какво да крие в Космет и, че истината е 
нейното най-силно оръжие, Бойич каза, че ис
тина е, че от 1945 година насам, в Космет Сърбия 
е вложила десет милиарда долара.

- И тогава Сърбия знаеше, че албанците там 
бяха най-числени и че точно по това време имаха 
най-голям естествен прираст на населението в Ев
ропа. Сърбия правеше това, защото, като сложна 
многонационална общност, в която живеят почти 
30 народа, предприемаше всичко възможно за

всестранно и свободно развитие. Сърбия 
никога не е делила тези народи на велики и малки, 

прогресивни и назадничави, на потребни и не
потребни, както нерядко това правят режисьо
рите на т.Иар. нов световен порядък, предупреди 
Милован Бойич и подчерта, че Сърбия е за мирно 
рашение на косметския въпрос чрез безусловен 
диалог, без изчаквания и колебания и, че за диалог 
са необходими двама.

- Албанците, като граждани на СРЮ и на Сър
бия, могат да решат с нас всички вътрешни про
блеми - без тутори и посредници. Рано или късно 
съвместния ни живот е неизбежен. Всяко отказ
ване и отлагане води към нови напрежения, жерт
ви, разрушения, изселвания, които не са от полза 
за никой, не само за Сърбия, но и за региона като 
цяло.

С полагането на венци на бюстовете на 
Жикица Йованонич-Шпанац, д-р Милош - Миша 
Пангич и Чедомир - Чеда Милосавлевич, почетна 
стрелба и интонирането на химна "Хсй.словсни” 
в Бела църква, недалеч от Крупань започна цен
тралното републиканско тържество, посветено 
па 7 юли -Деня на въстанието на народа в Сърбия. 
Цветя бяха положени и на гроба на Дарко Рибни- 
кар, който като капитан от запаса е загинал на 31 
август 1914 година.

Освен представителите на борческите органи
зации от различни краища в нашата Република и 
множество граждани, на тържеството присъства
ха вицепремиерът на Сз.рбия, ироф. д-р Милован 
Бойич, делегация на 1013 начело с генерал-майор 
Джордже Чурчип, Миливойе Милетич,
ИО па ГО на СПС, Владан Бояиич, участник в 
юлските сз.бития през 1941 година, както и пред
ставители па общини и политически партии от 
повече градове у нас.

В речта си, която често беше прекз»свана с 
аплодисменти, професор Бойич каза, че 
белязването на Седми юли и 57-годишнината от 
въстанието на срз.бския народ, ние почитаме 
паметта и изразяваме трайната си благодарност 
кз.м всички бойци, паднали за свободата и незав- 
исимостта на страната, за героичната борба и 
съпротивата против повампирения фашистки за
воевател и домашните му слуги.

Сз.рбия винаги е водила освободителни и от
бранителни войни. Законът на силния тук е мина
вал трудно, а на народа в Сз.рбия винаги по-близка 
е била силата в служба на правдата, отколкото 
правдата в служба на силата, посочи Бойич.

"Неофашисткият реваншизз.м и ден днешен, 
пряко или косвено, си отмъщава на Сърбия, а 
фактът, че имаме врагове доказва, че имаме и 
заслуги, каза Милован Бойич като предупреди, че 
в актуалния момент на Сърбия най-много пречат 
незнанието и злите намерения, но че "няма нищо 
по-опасно от незнанието, което става активно".

- Когато става въпрос за Сърбия, центровете 
на икономическата, военна и пропагандна сила, 
предвождани от Америка, критикуват и нападат 
книга, която не са прочели, каза той и подчерта, 
че Сърбия и днес, както и преди 57 години е в 
позицията да защищава конституционния поря-

на

Неотдавна във Враня сс проведе делова среща между пред
ставители на окръжните синдикални съвети от Пчински и Ябла- 
нишкн окръг. Главна тема на разговора беше възобновяването 
на прекъснатото през последно време сз.трудничсство между 
двата съседни окръга. В откровения разговор синдикалистите 
от двата окръга изразиха готовност за по-тясно и плодотворно 

вз.в всички области и по-специално в областтасътрудничество 
на стопанството, което съвпада с общите интереси за по-уск-

тяхнотоорсно развитие и на единия, и на другия окрз.г.
Несъмнено, тези първи официални контакти между синди- 

двата съседни окрз.га, конто би трябвало да бъдат начлен накатите от
последвани от създаването и на делови контакти между стопан
ските предприятия, фирми и ведомства, ще имат значение и за 
съживяването на стопанството в Боснлсградска община. За
щото в нея има производствени фирми, чнйто производствен 
процес е пряко свързан с производството на предприятия или 
фирми от Враня или Лесковац.

с от-
м. я.

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ В 
НОВА ВАРОШ

НА БОРБА СРЕЩУ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

Бойич подчерта, че Сърбия и нейните органи 
енергично ще се противопоставят на тероризма 
на всеки квадратен метър собствена територия и, 
че никога няма да позволят формирането на 
някаква си нова държава на просторите на нашата 
суверенна Република. Правителствената плат
форма за Космет е ясна - Косово е неотчуждима 
част на Сърбия, каза вицепремиерът Бойич и на 
онези, които ни се заканват с оръжие поръча, че 
"ние не искаме и няма накъде да бягаме от родната 
си земя, нито пък можем на нея да бъдем граждани 
втора ръка.”

- Ние не покоряваме, а се отбраняваме. Ние 
ценим силата и мощта, но едновнеменно с това 
ценим и себе си и собствената си територия. Не
дейте да смесвате правата стериторията. Правата 
са техни, те могат да бъдат използвани или неиз
ползвани, а територията си е наша и е неделима. 
Ще я защищаваме така както можем, така както 
винаги сме правили през своята история.

- Военната си сила мерете с равните на себе си, 
а с нас само ако ни нападнете. Тук, значи, нашата 
политика не е умение на възможното, тя е един
ствено възможната - отбрана от агресия, подчерта 
вицепремиерът на Сърбия Милован Бойич в реч
та си на централното републиканско тържество в 
Бека църква, по повод Седми юли - Деня на 
въстанието в Сърбия.

На проведеното към края на миналия месец в Нова варош 
шесто поредно съвещание на младите социалисти в Сърбия 
присъства и Мнодраг Митов от Босилеградско. На въпроса ни 
за какво е било разисквано на съвещанието той отговори:

"Съвещанието бе организирано от Главния отбор на Соци
алистическата партия на Сърбия. Присъстваха над 300 предста
вители на младите социалисти от Сърбия, а главната тема на 
съвещанието беше свързана с манипулирането на медиите с 
конкретни примери за манипулирането с актуалната полити
ческа обстановка в Косово и Метохия. Изтъкнато бе, че с теж
кото положение в Космет злоупотребяват не само много чуж
дестранни, но и някои наши медии. Всъщност повтаря се сце
нарият, който беше приложен при раздробяването на предишна 
Югославия.

Коментирайки тази тема, Желко Симич между другото под
черта, че правителствата на Сърбия и СР Югославия предприе
мат енергични мерки срещу всички техни лъжи и дезинформа
ции за положението в Косово и Метохия и въобще за обще
ствено-политическата обстановка в нашата страна.

На съвещанието бе взето решение и ние, младите социал
исти, да се включим в борбата с агресивната пропаганда срещу 
нашата страна. Особен принос в това отношение се очаква от 
онези млади социалисти, които комуницират с чужбина чрез 
Интернет.

ИНИЦИАТИВА НА ОТБОРА ЗА АГРАР КЪМ ЮСК

ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДИМСТВАТА НА ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ

дък и тероториалната си цялост.
Албанското сепаратистко движение в Косово 

и Метохия, в постоянния си стремеж към незав
исимо Косово, от Призренската лига до днес,за 
постигането на целта си, не се отказва да използва 
и въоръжен бунт, каза вицепремиера и подчерта, 
че тероризмът, като най-голямо зло на човечест
вото е в служба на създаването на нова албанска 
държава и ежедневно отнася нови човешки жи
воти.

Господарите държат албанския народ в Ко-
м.я.

Полупланинските и планински райони, които заемат 65% от територията на Югославия и в конто живеят 52% от населението в страната, разполагат с големи природни 
потенциали, които не се използват достатъчно.

Отборът за аграр към Югославската стопанска ка
мара поде инициатива за уточняване на дългосрочна 
стратегия за развитие на планинско-хълмистите райони 
в страната, която трябва да спомогне за ревитализа- 
цията на селата и прекратяване на миграцията от тези 
краища.

Планинските и полупланински райони в Югославия 
заемат около 65% процента от територията на страната 
и в тях живее 52% от цялото население. Тези райони 
разполагат с големи природни възможности, които не 
се използват достатъчно, поради което се причисляват 
към недостатъчно развитите краища.

райони в страната предлагат извънредни възможности пазара. Възможностите за производство са почти нео- 
за комбинирано прозводство на мляко и месо за па- граничени, защото пчели могат да се отглеждат и до 
зара.За това не е достатъчно само това, че в тези кра- 1000 метра надморска височина.Статистиката показва, 
ища има достатъчно качествена природна храна , но че от 407 000 през 1974 година, броят на кошерите в 
трябва да бъде подобрен и генетическият състав на Сърбия е намален на скромните 176 000, казва Милович.

Когато става дума за овощарството, Отборът за 
От 60-те години насам почти е преполовен и броят аграр към ЮСК смята, че най-важна задача в пред

на овцете у нас, въпреки огромните възможности за стоящия период е да се изучат възможностите за отг- 
пласмент на агнешко месо на пазарите на Европейския леждане на отделни сортове овощия в определените 
съюз.Поради това инициаторите предлагат, чрез мер- райони, за да се избегне рискът с по-чувствнтелните 
ки ге на икономическата политика да се даде нов тласък към атмосферните условия сортове.До сега в тези рай- 
в развитието на овчарството, особено в районите с над они преобладаваха сливите, малините и ябълките.В 
800 метра надморска височина.

Планинските и полупланински райони у нас разпо- отглеждат и лозя, а най-перспективни зеленчукови кул- 
лагат и с незамърсени реки и езера - което е почти тури са картофите и фасулът, 
идеалното условие за развитие и на рибарството. По 
думите на директора на "Югославско рибарство” Але- вити билки, горски плодове и гъби, които също така се 
ксандар Ячевич, в Югославия има 25 рибарника (21 от търсят на световния пазар, понеже се смятат за изклю- 
тях в Сърбия), в които се отглежда пастърва.Това, чителна екологично чиста храна.

Това обаче не е достатъчно за съживяване на селата
Не-

добитъка.

определени полупланински райони може успешно да сеОТ ЖИВОТНОВЪДСТВО ДО РИБОЛОВ
Най-благоприятни възможности за развитие на по

лупланинските и планински райони в страната имат жи
вотновъдството, риболовът, пчеларството и овощар
ството, а има възможности и за лозарство и градинар
ство. В обоснованието на инициативата се посочва, че 
нашата страна разполага с изключителни екологически 
предимства, които могат и трябва да бъдат използвани 
за производство за екологически чиста храна, задово
ляваща критериите за качество от системитеИСО 9000 
и ИСО 14 000. А такива продукти се търсят особено 

пазар, което пък открива

Отделен шанс представлява събирането на леко-

според Ячевич, е твърде перспективна стопанска дей
ност, с която, за съжаление, се занимават хора, непо- в полупланинските и планински райони в страната, 
знаващи добре технологията, поради което сегашните обходимо е преди всичко да се подобри пътнотранс

портната мрежа в тези краища и да се построят малки 
ПЧГПАРГТКПТП ПГРГП1ГКТИКА преработвателни цехове. Това до голяма степен ще на-

мали производствените разходи и ще насърчи интенз- 
Председателят на Групацията за пчеларство към ивирането на производството.

ЮСК Душко Милович казва, че полупланинските ра- Добри възможности за подобряване на стандарта на 
йони у нас предлагат изключителни възможности и за населението в полупланинските райони предлагат и 
развитие на пчеларството, защото със сравнително т нар допълнителни стопански дейности, каквито са 
скромни капиталовложения могат да се осъществяват сеЛският туризъм, народното ръкоделие, преработката 
добри печалби. При това и времето на обръщението на 
капитала е по-малко, отколкото в другите области. Ме
дът от тези райони се счита за екстра класа и липсва на

резултати не са на желаното ниво.

на световниямного
изключителни възможности и за износ.

Когато става дума за животновъдството, най-добри 
възможности в тези райони има за говедарството, след 
това овчарството, козарството и производство на фу
раж.Известно е, че говедарството у нас, особено през 
последните години, е незадоволително, както по отно
шение на броя на животните, така и по отношение на 
производителността, а полупланинските и планински

на дървесина, воденичарството...

О 10 ЮЛИ 1998 г.



"ИЗГРАДНЯ" - БОСИЛЕГРАД
Новини от Звонска баня

ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ
Дълго време редица трудности обременяват 

работата на строителното предприятие "Изгра- 
дня от Босилеград. Най-сериозните между тях са 
недоимъкът на работа п неблагоприятната квали
фикационна структура на работниците - 
тели. Поради нарушените

Тъй като времето беше хубаво и топло, летният туристически 
сезон в Звонска баня започна още преди един месец. Летовниците 
в банята и посетителите могат да ползват и открития басейн - за 
възрастните билетът струва 5, а за децата - 3 динара. В 
вили още могат да се намерят свободни места, а цената е достъпна 
- от 20 до 25 динара.

От известно време пощата в Пирот откри свое гише в банята, 
така че сега гостите не са принудени да изминават 6 км до Звонци, 
когато имат нужда от пощенски услуги.

Звонска баня има

нала, а Заводът за защита на културно-истори
ческите паметници от Ниш, който финансира 
говорения ремонт, не осигуряваше редовно сред
ства. Все пак първият етап е завършен. Изцяло 
подменихме покрива, довършихме и необходими
те поправки на стените и някои други по-незна
чителни, но необходими неща. Всъщност приклю
чихме всичко, което бяхме обещали да извършим. 
Цялата работа възлиза на 240 хиляди динара. Сега 
се договаряме за ремнот на вътрешната 

най-стар културно-исторически 
нашата община, който заема площ от около 600 
N1 . Всъщност това ще бъде втората фаза на ре
ставрацията на черквата.

Неотдавна започнахме

частните
ДО-

строи-
стопански процеси ръ

ководството на предприятието не е в състояние да 
осигури работа за по-дълъг период и добри запла- 

работниците, така че "Изградня" и занапред 
остава непривлекателна фимра за младите и ква
лифицирани работници, въпреки че от началото 
на строителния сезон има открит конкурс.

И нашето предприятие споделя съдбата на 
другите строителни предприятия - заяви дирек
торът Симеон Йорданов. - Нарушените обще- 
ствени и стопански процеси и общото безпарич 
наи-много засягат малките строителни фирми, ка- 
квато е и нашата. Заради това сме

добри автобусни връзки с Бабушница, 
Димитровград, Пирот и Ниш. ”Ниш-експрес” неотдавна откри нова 
автобусна линия от Ниш през Бабушница, Звонска баня, долината 

река Ерма до Димитровград. Когато тръгва от Ниш, рейсът 
пристига в банята в 19 часа и 30 минути, а от Димитровград за 
Звонска баня и по-нататък за Бабушница и Ниш този автобус 
тръгва в 4 часа и 45 минути.

ти за

част на 
паметник в

натози

Й. Миланов
изграждането на нова 

жилищна сграда с 6 апартамента. Според проекта, 
построяването на сградата ще струва 570 000 ди
нара, конто ще обезпечи Общинският фонд за 
солидарно строителство. Договорено е сградата 
да бъде изграждана етапно, в съответствие с оси
гуряването на средства. Засега са отпуснати само 
120 000 динара.

Скоро трябва да започнем изграждането 
училищна сграда в Горно Тлъмино. Дого

ворът с ресорното министерство е сключен, сега 
само очакваме средствата и да започнем работата, 
която трябва да приключи до началото на новата 
учебна година, а изграждането ще струва 315 00 
Динара. Една бригада от 15 души като подизпъ
лнители са в момента на работа в Крушевац, къдс- 
то има работа за по-дълъг период” - подчерта 
директорът на предприятието Симеон Йорданов.

Да допълним и това, че строитленото пред
приятие "Изградня” от Босилеград, макар и с на
мален капацитет, продължава да произвежда бе
тонни тухли с размер 20x20x40 (6,5 динара) и 
20x12x40 (5,5 динара).

и е
* ОТ НАЧАЛОТО НА ЮЛИ "Автотранспортното” от Пирот 
пусна автобус от Димитровград до Звонска баня. Автобусът тръгва 
от Димитровград в 9, а от Звонска баня в 17 часа. Билетът в една 
посока струва 11, а в двете - 18 динара.
* В ТЕМСКА започна школа на Червения кръст, на чието откри
ване присъстваха и представители на Междун 
зация на Червения кръст. В работата на школата: 
на Общинската организация на Червени^к^^^
* НЕПОНОСИМИТЕ ГОРЕЩИ] 
наднормено изразходване на пите|
"несъответни” цели, по-точно 'с пЬливанет^р;
ини. Явното предприятие, •’ДСрму111алац1, в ^чиято компетенция е 
снабдяването на жителит;е1р'1Ш^ей|б:водата пел и ра за нейното ра
ционално използване. ЛЗсЪко ^ракбюнално изразходване ще бъде 
съответно сащцеиони щ * 4/1 *
* В ”КОМУНАДА]Д”с§ййюавили десетина баскетболни коша. От 
съответната общйнфстужба се очаква да определи местата, където 
те да бъдат поставени,‘за да могат малчуганите да играят баскет на 
един кош. Ето че и "Комуналац” се грижи за подрастващото пок
оление димитровградски баскетболисти.
* ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ от Димитровград 
през миналата седица пребиваваха в АлександровацЖупски. Целта 
на посещението бе с пенсионерската организация от този град-по
братим да се договори сътрудничество.

_ принудени да
взимаме работа от по-големи и мощни фирми, а 
условията при тях са известни - повече на тях, а 
по-малко на нас. От друга страна, и самият ман
талитет на работниците-строители е някак стра
нен, всички жалаят да работят тук, но не и във 
вътрешността. А на територията на нашата об
щина работа едва ли се намира - средно по един 
обект на година, с което се осигурява работа 
за десетина души - добави Йорда

По думите на директора, сега работниците от 
босилеградската строителна фирма работят

обекта. Една група работници довършва 
реставрацията на черквата Света Троица" в село 
Извор, която започна още миналата година, една 
строи жилищна сграда в Босилеград, а една група 
работници са в Крушевац. Йорданов казва, че до 
няколко дни група работници ще бъдат ангажи
рани в Горно Тлъмино, където ще започне изгра
ждането на нова училищна сграда.

"Малко удължихме срока за реставрацията на 
черквата, защото сградата беше много пропад-

Одната органи- 
астват и 7 члена 
Йшитровград. 
Упредизвикаха 
^“свързано и с 
1енчукови град-

на
нова

:о(само
нов.

на
няколко

м. я.
А.Т.

РАЗГОВОР С ПОВОД

ПО ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛ, ПО ПРОФЕСИЯ ГОСТИЛНИЧАР
тежко положение, "Балкан” ед
ва ли можеше да поддържа и 
обикновено сътрудничество. За
това главната ни цел по това вре
ме беше да стабилизираме фир
мата и да възвърнем доверието 
в нея.

"Компас” с предложения за сът- наистина имаше, но от началото 
рудничество. В разговорите уча- на същата година започнахме 
стваха и представители на общи- като сдружени, а през юни офи- 
ната, на тогавашния Изпълните- циално пуснахме обектите в екс- 
лен съвет, както и началникът плоатация. Спокойно мога да ка
по стопанство. Пак не ни приеха жа, че оттогава "Балкан” стана 
и ние решнхме да започнем милиардер, защото съвкупният 
самостоятелно. Но за да строиш, доход бе увеличен хиляда пъти. 
трябва градоустройствено ре- Едновременно с обектите изгра- 
шение за границата, а ние го ня- дихме и всички останали инфра- 
махме. С наши средства напра- структури (вода, канализация, 
вихме и това, а това градоустро- ток) за всички "субекти” на гра- 
йствено решение за всички обе- ницата. Това е преломният мо- 
ктн на границата и днес е акту- мент в работата на "Балкан” и аз 
ално. И така ни потръгна. Но не се гордея, че съм участвал в 
мога да не изтъкна помощта, ко- това. 
ято по това време ни оказаха ми
тницата и милицията за контрол 
на границата. Тогавашният 
управител на митница Тома То- 
дорович ни помогна да извър
шваме за тях определени рабо
ти. След приемането на генер
ално градоустройствено реше
ние за граничния преход се объ
рнахме за средства и към Фонда 
за недостатъчно развитите кра-

ИЛИЯ ПЕТРОВ, директор 
на гостилничарско-туристиче- 
ското предприятие "Балкан” от 
1974 до 1990 година, по повод 50-
годишнината на тази успешна 
димитровградска фирма бе на
граден със Златен барелеф за
принос в развитието на пред
приятието. Тази награда е пово
дът да поговорим с г-н Петров за 
времето, когато той е бил дирек
тор, за времето, когато фирмата 

и се ”ин-

* И как постигнахте това?
- Посредством общинския 

синдикат тогава "Балкан" сс нае 
да осигурява топла закуска за 
почти всички работещи в стопа
нството. С минимална заработкатръгва към възход 

сталира” на границата.
Илия Петров е роден през 

1931 година в с. Петачинци. По 
образование е учител и работи 
като такъв в предължение на 9

и с много труд, с денонощна ра
бота. По 2000 закуски на ден при
готвяхме тогава. И въпреки че 
"тръгна”, мисълта ни беше, че 

"Балкан” все
* А след това?

- После, струва ми се, всичко 
беше по-лесно - и строежът на 
паркинг, и купуването на други 
обекти, и връзката с магистрал
ното шосе. Щастлив съм, че със 
скромни средства изградихме 
толкова много обекти, напук на 
скептицизма дори и на някои на
ши работници и ръководители.

перспективата на 
пак не е това, че той не трябва да 
остане анонимен. Тогава се сети
хме, че перспективата за "Бал
кан” като местна фирма е в маги-

години. Илия Петров
* Г-н Петров, как решихте от учи
тел да станете гостилничар?

- През 1974 година бях пред- 
тогавашния ССРН в

бирателството от страна на 
"Югоиетрол” поставихме наша
та будка на техния плац. И така, 
през май 1977 година направи
хме първата крачка към 'пре
вземане на границата”. Веднага 
започнахме да правим планове 
за по-дългосрочна работа. В то- 

особемо ни помогна Цветан 
Васов, нашенец, доктор на ик
ономическите науки, който на
прави необходимите анализи, 
включи телно и анализ за движе-

стралното шосе и граничния 
преход. Поне част от приходите 
от границата трябваше да при- 

"Балкан”. Опитите 
ни за делово-техническо сътруд
ничество с Мотела и с Компас 
останаха безуспешни. Но посре- 

жението на гостил- 
Угопрогрес” и сто-

седател на 
Димитровград, а също така и де
путат в Скупщината на Сърбия. 
В "Балкан" дойдох по молба на 
работниците на предприятието, 
което по това време беше в до- 

затруднено положение. То
гава на територията на община
та имаше няколко гостилничар- 

фирми - "Компас" работеше 
границата, Мотелът беше в 

състава на "Уния" от Белград, а 
тук беше и "Путник". Тъй като 
не съм гостилничар, трябваше 
най-напред да се запозная с ня- 

основни неща. Още от нача
лото считах, че на територията 
на общината няма място за мно
го гостилничарски организации 
и те трябва да сс обединят. Но 
останал без кадри и попаднал в

надлежат на
* След толкова години най-послс 
па територията на общината съ-

ища и от тях получихме солид
ните за онова време три милиа
рда динара, от които едната пол- ществува само една гостилннчар- 
овина като кредит, а другата - ско-турнстнчсска фирма "Балка- 
безвъзмездно. Когато през 1982 и” (след като и Мотелът сс при
годиш! завършихме обектите и съедини). Как възприемате този 
предстоеше откриването, пови- факт, макар че от преди няколко 
каха ни от "Компас” и ни пре- години сте пенсионер? 
дложиха обмен па опит, сдружа

васта
дством сдру 
ничарите 
ланската камара на тогавашния 
Нишки регион, след като напра
вихме допълнителна регистра
ция на фирмата, получихме виза 
за работа на границата - да извъ
ршваме и ние определени тур-
истическо-гостилничарски услу
ги. Но без необходимото разре
шение от съответните органи за 
поставяне на моцгажен обект от 
24 М1 пак нищо не можехме да 
направим. Благодарение на раз-

ски
на нието на транзитните туристи. 

Рошихме и да започнем да инвес- 
Тежко наи-

- Аз съм по образование учи
тел, но по професия считам себе 
си за гостилничар, понеже 18 го
дини съм работел в гостилнича- 
рството, по-точно в "Балкан”. 
Сега, когато гледам половинве- 

на ”Бал-

тираме, да строим 
стина, но все пак получихме от 
компетентните органи виза и за 

- струва ми се повече отфо-

ване.
* Как реагирахте тогава?

- Нашата, а и държавната по
литика тогава беше свързване и
сдружаване иа фирми дори и от постижения
различни републики. Макар че * !!»- 1 ̂ “‘“рцето м„ е
пие и Фондът за неразвити крв- м м(1^рРи малко, „
ища обезпечихме сродели допринесъл за разпити-
строеж на обектите, ние прие- ^ Р вРче е нз-
хме предложеното сдружаване. ®™тНН11Фр Рдвам се на всеки успех 
Ио не само сдружаване на обек- ^ "Балкан" и нека никой не ми 
титс на границата, но н на цялата щш ШП забележка за казаното, 
фирма, при условие да бъде от- 3 ото Т01Ю св просто мои сно- 
делиа основна организация иа наистина преломно
сдружени, труд ООСТ) в рам- "БплкаАн" времс, 
китена Компас сотделнаджи- 1
ро-сметка. Известни колебания

кои това
рмална гледна точка, защото 

че покрайвсички считаха, 
другите няма да успеем.
* А пари, откъде набавяхте нари?

- Наистина във финансово 
отношение все още бяхме слаби, 
но в разговора с наши доставчи
ци като "Ягодинска пивара , 
"Рубин”, от Крушевац, ”Джер- 
нин”, те изказаха готовост да ни 
помогнат, което по-късно се и 
осъществи. По същото време 
продължаваха

От ”Сточар”, чиято кошара беше наблизо, избягал един бик и
дошъл до новите обекти на ” Балкан” няколко дни пред откриването 
им. Оглеждайки се в огромните прозорци, бикът ударил стъклото и

.""преориентирай се навреме и направи от това кошари, - давали 
"добри” съвети нв Петров някои от скептиците, невярващи, че щс 
дойде време, когато в тези обекти ше ее харчат повече от милион 
бутилки различни напитки, тонове месо и т.н.

А.Т.контактите ни е
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ВМЕСТО ТРАДИЦИОННАТА АНКЕТА:
КЪДЕ НА ГОДИШНА ПОЧИВКА?

ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТИ В ДИМИТРОВГРАД

МНОГО НЕИЗВЕСТНОСТИ 

ПРЕД ЖЕТВАТА
КОГО ДА ПИТАШ?

Едно дреме, ех едно време, едно друго време на страниците 
на нашия вестник правехме анкети със заглавие, кьдс на 
годишна почивка? Тогава едва ли се поставяше въпросът имаш 

възможност да отидеш на почивка. Защото тогава имахме 
добри заплати, имаше синдикални почивни станции, имаше и 
банкови кредити, фирмите изпращаха своите хора на почивка 
на разноски на фирмата, социалното ведомство пращаше болни 
(и здрави) на отдих в някоя баня или планина, на море. Ходеше 
се и сз.с собствена кола, е влакове, с рейсове. Да, това беше едно 
време, ама - беше.

Л днес? С кого да направиш
отговор, болшинство те гледа и те нита: Каква почивка, ти луд 
ли си?” Мисля си, че не сз.м, защото ако цяла година работиш, 

поне десетина дни да ти се отпусне душата на 
поне в (Звонска) баня. Та нали

До две седмици най-късно и в Димитровградски община ще започне жетвата, а все още има много 
неизвестни неща. свързани с нея. Това с, ако не най-важното, то поне най-често изказваното ста- 

зассданнсто на Общинския щаб за селскостопански работи, което се проведе на ли
1ЮШ1ЩС ПО ВрСМС 1111
3 юли тази година.

пшеницата, срещу пари или ще може да се плаща и в натура.
В общината има 18 частни и .3 комбайни соб

ственост на "Сточар”. От частните най-вероятно

- Освен изкупвателната цена 
държавата не е уточнила нищо друго, свързано с 
жетвата. Поне засега цената на дизела остава съ- 
щата - 44 динара, но никой не гарантира, че той в жетвата ще бз.дат включени 8-9, кое гоозначава, 
няма да поскъпне, изтъкнаха представителите на че те ще сключат договор с организатора на жс- 
земеделската кооперация "Сгочар". - Същото се тната, а останалите ще работят свободно. 1опа

сигурно ще предизвика определени медоразумс-

па

анкета, кого да питаш? Вместо

случи и миналата, дори и по-мнналата година, ко- 
гато горивото поскъпна след ка
то свърши жетвата във Войво- 
дина, а на територията на общи
ната тъкмо трябваше да 
не. "Сточар” е съгласен да поеме 
организацията на жетвата само 
при определени условия, а това ^ *

организаторът да бъде само ^\у. 
един, общината да се ангажира : 
много повече при разрешава- ,:м; 
нето на конфликтите, които - г 
възникват но време на жетвата, 
когато комбайнерите не се 
съобразяват с плана, от общин
ския бюджет да сс помогне за 
санацня на кооперативните 
комбайни, комисионните (про- 
визията) за кооперацията да 
бъдат от 7-10%.

С тези предложения не се 
съгласи представителят на общината, който из- нпя, но няма начин това да бъде предотвратено, 
тъкна, че средства с такова предназначение няма. Освен тези, най-вероятно ще бз.дат включени и 
"Как може отбюджета да се дават средства дирек- комбайни от други общини - Пирот, Бела паланка, 
тно на селскостопанските производители, а за Лесковац, както беше и миналата година, когато 
това не може?" - реагираха от "Сточар”, имайки на територията на общината жънеха 24 комбайни, 
предвид, че в бюджета са предвидени 150 000 ди- ”СТОЧАР” И ”ВИДЛИЧ” -
нара за непосредствено подпомагане на селскос
топанските производители.

I 'У ' $ заслужаваш
горещия пясък на морето или 
умни хора са измислили годишната почивка и то не само при нас, 

целия свят. Дори и японците, които просто бягаха ог 
обикалят света с фотоапарати на

41

1Г1заноч-
■г а и

Ъ ’ годишните почивки, сега
”Л бе, остави японците, и те са луди по свой начин, щом 

но искат да почиват”, ще рече някой. Аз пък от друга страна си 
е съвсем на място да питаш човек със заплата от

шията.са:
Г"-?к

мисля, че не
300 динара и с двама студенти или ученици, къде ще ходи на 
почивка. Трябва истинско майсторство да купиш с тези пари 
хляб, да платиш тока, водата, да дадеш на децата за кафич , на 

пазар, да си купиш цигари, ако си пушач, да... А 
човечето димитровградчани са такива. Значи ли това, че няма 
да ходим на почивка, няма да се къпем, да почернеем, че няма 
слънце да ни види?

Л г>
ЧМ*1 '

1 ;31щ.У;\

тштШтт жената за

'А Едно време (пак едно време) димитровградчани ходеха на 
Лукавашката река, защото тя е най-топла, пък е и 

лечебна, понеже идва от някоя баня в България. Ходеше се на 
Нишава на плаж в Гърцина баня, Въртаня, на Яза... Днес, ако ви 
се иска бързо да почернеете, ходете на Лукавашка река. Тя, 
освен

плаж на

че е топла, е и черна, понеже в България измиват някакви 
Ако пък искате да станете червени, изкъпете севъглища.

където щете в Нишава, защото граничният преход все още не е 
"прикачен” към канализацията и с гаранция получавате червен 
тен под формата на петна на кожата. Остава ви Звонска баня 
като най-чиста, ще си помислите. Точно така, пък сега имате и 
автобус, който тръгва от Димитровград в девет, а 
връща в 17 часа. Чудесно! Само че това удоволствие ежедневно 
ще ви струва 18 динара само за рейса, а билетът за банята е 
"екстра”. Ами тогава какво да се прави? Просто - 
три-четири туби с вода от чешмата, слагаш ги на слънцето и след 
два часа - ето ти топла баня. Само трябва да се внимава да те не 

"Комуналац", защото те апелират за рационално 
изразходване на водата. В противен случай следва наказание!

ОРГАНИЗАТОРИ
На територията на Димитровградска община 

зърното трябва да бъде прибрано от около 1800 
които само 329 са на земеделската

ОКОЛО 100 ДМ ЗА КОМБАЙНИРАН 
ХЕКТАР? хектара, от

Що се отнася до цената на комбайнирането, тя кооперация "Сточар”, а останалите - на частните 
също не е определена нито от републиката, нито 
пък от Управителния отбор на Кооперативния
съюз. И съседните общини не са определеил и тази вата са определени двете 
цена. Всички чакат едни на други. И Общинският ерации "Сточар” и "Видлич”, а местните общно- 
щаб в Димитровград остави това като отворен ст,, Също имат право да сключват договори с ча- 
въпрос, докато не се изясни каква ще бъде цената стНИ собственици на комбайни за организиране на 
в Пирот. (Те пък са отишли да проверят цената в жетвата. До започването на жетвата ще се 
Алексинац). Все пак може да се каже, че като проведе още едно заседание на Щаба, а до тогава 
заключение е прието тази цена да бъде малко трябва да се разбере и каква ще бъде цената на 
по-ниска от онази, която бъде приета на терито- комбайнирането. Общото становище е, че и таз- 
рията на Пиротска община. Тя горе-долу ще бъде годишната реколта ще бъде прибрана, независи- 
в размер на 100 ДМ или, както бе уточнено, да не мо от условията, при конто се извършва, 
бъде повече от 550 динара за хектар.Също така 
все още не е уточнено дали ще се комбайнира само

от там се
земеделци.

В края на заседанието за организатори на жет- 
селскостопански кооп- пълниш

хванат от

Все пак - приятна годишна почивка!
Алекса Ташков

А.Т. ПРЕДИ 15 ГОДИНИ В СТОЛ

В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ АНГЛИЧАНИН 

НА ПРЕМУЗПРИ ВОДА - БЕЗ ВОДА
• Докато едни безразборно прахосват водата от водопровода, други нямат дори за писне • В У слуга 
казват, че питейна вода има • От комуналната инспекция съобщават-глоби

С настъпване на летните жеги, когато дне- случаи водата от тях тече излишно. Някои като че 
вните температури надминат 30 градуса, водните ли намират наслада в това да им ромоли водата, 
кранчета в много домове в отделни квартали на Мнозина не прибират маркучите от градините си, 
Босилеград и Райчиловци са сухи. Вода за пиене и а други дори поливат и ливадите или разхлаждат 
други битови нужди няма. Така беше преди да се тротоарите си. В същото време съседите им изнад 
построи кладенецът в местността Требеница, от техните къщи нямат вода за пиене. От всичко това 
който с помощта на помпи водата се откарва в става ясно, че вината не е в тоя или оня, а само в 
стария резервоар на Рамни дел. Така е и сега, тези, които крайно нерационално изразходват во- 
макар че компетентните даваха твърди обещания, дата. При такава несъзнателност и нерационално 
че с изграждането на кладенеца ще има доста- използване, не кладенецът, ами и реката да се 
тъчно вода за един по-дълъг период. Недостигът влива в резервоара, пак няма да има достатъчно 
на питейна вода обаче все още е проблем. Вече вода. Крайно време е да започнем да се отнасяме 
десетина дни домовете в по-високите квартали на отговорно не само към използването на водата, но 
Босилеград и Райчиловци имат вода само през и към поддържането на хигиената като цивили- 
късните нощни часове, а някои нямат дори и то- зовани хора, а не да гледаме само собствените си 

Намирайки се в безизходно положение, на интереси - казва Тончев. I . Ь-ЯК—. Vгава.
гражданите не им остава нищо друго, освен да 
негодуват и да обвиняват тоя или оня, а най-много но при условие, че тя се използва рационално, се 
общинското ръководство. подкрепя и от факта, че когато времето малко се

Защо при толкова категорични обещания от- промени, или пък завали дъжд, проблемите във 
няма вода, поискахме отговор от Иван Тон- водоснабдяването изчезват, 

чев директор на комуналното предприятие ”Ус- Тончев казва, че положението може донякъде
луга”, което осигурява и поддържа водоснабдява- да се подобри чрез засилен контрол от страна на 
нето в града и Райчиловци. комуналната инспекция, а най-голям принос мо-

"Отговорно твърдя, че с допълнителното во- гат да дадат самите граждани. От комуналната 
доснабдяване посредством кладенеца и тогава, ко- инспекция пък съобщават, че ще засилят дейно- 

помпите работят, вода за пиене има доста- стта си и ще започнат да прилагат нежелателни 
Проблемът започва тогава, когато пове- мерки - солидни гоби за всеки, който не използува 

чето от домакинствата безразборно прахосват во- водата по предназначение, 
дата. Кранчетата винаги са отворени, и в повечето

Твърдението на Тончев, че вода за пиене има,
Фермите и частните производители на сирене ош 

Димитровградско и Бабушншико тези дни са атакувани 
ош потребители - купува се на тенекии, Пластмасови 
каниш... А на снимката ош Преди 15 години (15 май 1983)ново е
ПРЕМУЗ - договор на селнянише ош лужнички __ 
(Бабушнииа) съвместно да събираш млякото и Правят 
сирене. Първият ош ляво е англичанинът Дейвид Хил 
(БачМ НШ), тогава лектор По англисшика във Философ- 

факултет в Ниш (днес в Милано, Италия).гато
тъчно.

ския с. Сп.

м.я.

о 10 ЮЛИ 1998 г.



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
ВЪПРОС КЪМ ТРИ ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЧКИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

НОСТАЛГИЯТА ЗА 

РОДНИЯ КРАЙ ГО 

ПРАВИ ВЕЧНО 

МЛАД

КАК СЕ СТИГА ДО БУКОВАТА 

ГРАМОТА?
Между 16-те отличници от 

тазгодишния випуск четвърток
ласници в Босилеградската гим
назия, шестима като пълни от
личници от първи до четвърти 
клас получиха дипломата "Бук 
Караджич". Това са: Миряно 
Цветкова, Сипвана Велинова, 
Нада Стаменова, Мая Захари
ева, Силвия Александрова и Ми
лан Младеновци.

Как се спечелва това най-ви-

Богослав Янев
Гложие, който

от с.
дълги 

години живее в Кума- 
ново, е от онези наше
нци, които живеят и 
помагат на други и за 
които животът е бил 
по-богат, 
животът на "обикно
вените” хора. Намери- 

в бащината му 
къща в Гложие. къде- 
то се е родил преди 70 
години. Нито непоно
симата горещина, нито 
годините могат да му 
попречат да ремон
тира част от бащиния 
си дом. Иска тук. кога- 
то дойде от Кума ново, 
да си има уютно кътче, 
където, както самият

соко ученическо отличие и за 
плановете им в бъдеще, разгова
ряхме с трима от тях.

МАЯ ЗАХАРИЕВА от Бо
силеград: "Само със системати
чно и редовно учение. Друг девиз 
няма. При това твърде важно е 
поведението

отколкото

хме го

на ученика
часовете, както и когато се пре
подават нови уроци и се затвър- 
ждава учебния материал. Ако вни-

в

Гимназията в Босилеград

преподавателите ми по математика - в основното 
училище Джоне Зарков, а в гимназията - Никола 
Александров. Разбира се, и другите учители и в 
основното училище, и в гимназията са добри и 
мога да кажа, че заслужават висока оценка. Що се 
отнася до моите бъдещи мечти, вече съм избрала 
учителската професия. Ще се запиша в Природо- 
математическия факултет в Ниш - специалност 
математика.

СИЛВАНА ВЕЛИНОВА от Райчиловци:
"Ако ученикът е в час и физически, и духовно, 
както се казва, тогава овладяването на уроците е 
много по-лесно и бързо. Заради това, според мене, 
успехът в училище най-много зависи от това как 
ученикът следи урока на преподавателя в час. Аз 
например над 60 на сто от урока научавам още в 
самия час. Вкъщи само затвърждавам това и евен
туално нещо донаучавам. Разбира се, важен фак
тор е и четенето на извънкласна литература. Ако 
времето се разпредели целесъобразно, тогава има 
време за всичко - и за учение, и за помагане вкъщи, 
и за други дейности. Ако човек има силна воля и 
навици, които се придобиват още от най-ранна 
младост, в живота за него няма непостижими не
ща.

мателно и съсредоточено се следят думите на пре
подавателя в час, успехът е сигурен. Важен фак
тор са и трудовите навици на ученика, които успя 
да създаде у мене първата ми учителка, сега пен- 
сионерка, Мария Чипева, за което аз от сърце й 
благодаря. Разбира се, голямо значение има и се
мейната атмосфера, както и възпитанието. Ня
мам конкретни предпочитания към определени 
предмети, макар че най-много ме привличат при
родните науки. В свободните часове чета худо
жествена литература, слушам музика, помагам 
вкъщи, понякога се занимавам и със спорт. Що се 
отнася до бъдещите ми мечти и планове, насочила 
съм се към лекарската професия, но не заради 
това, че родителите ми са здравни рабтници, а 
защото наистина искрено обичам тази професия.

НАДА СТАМЕНОВА от село Бранковци: 
"Съгласна съм със съученичката ми Мая: до ди
пломата "Вук Караджич” се стига с учение и само 
с учение. И при това редовно и системно учение, 
както и задълбочено внимание в часовете и пра
вилно разпределение на времето. Ако всичко това 
бъде включено в работата на ученика, успехът му 
в училище няма да закъснее. Дори ще има време 
и за други видове дейности. Аз например помагам 
вкъщи, лятно време събирам сено, жъна, плета, 
паса добитъка. От предметите най-много ми "въ
рви” математиката, за което съм задължена на

казва, да изживява детството си. умее да предаде знанието по раз- 
- Нищо не може да ми по- бираем начин, човешки, от съ- 

пречи да обичам родния ми край. рце”.
Тази любов е по-силна от всичко Янев изтъква, че в Куманов- 
друго и се надявам наскоро да ско живеят над сто семейства от 
приключа с ремонта. А пък и Босилеградско, главно учители, 
работата не ми пречи. Както и които навремето дошли да зара- 
цялото мое поколение, и аз съм ботят кора хляб. Благодарение 
свикнал с физическата работа, на усърдната си работа, всички- 
Още като ученик в босилеград- те те станали образец за другите, 
ската Гимназия през 1946 година Успели даже да променят и ня- 
участвах в изграждането на Вла- кон дотогава закостенели обще- 
синските водоцентрали, следва- ствени отношения. "До идването 
щата година два месеца бях на на учителите от Босилеградско, 
железопътната линия Шамац- мъжете и жените в кумановски- 
Сараево, след това на автопътя те села на сватби и други пра- 
"Братство и единство" - спомня зненства бяха в отделни поме- 
си днес Янев за ударническите щения. Това за нас беше стра

нно. Положихме усилия и за кра- 
Времената били тежки, в Бо- тко време всички бяха около ед- 

силеградско нямало учители, на маса и на едно и също хоро .
Нашият събеседник с гордо

ст изтъква, че семействата от

Дни.
Що се отнася до въпроса за бъдещите ми пла

нове, засега нека останат само мои лични мечти...
м.я.След като през 1948 година завъ

ршил гимназия, той бил назна
чаван за учител в няколко села:

Долна Лисина, Бранковци, Ду- бре живеят в Куманово и окол- 
(Дудина махала), Ярешник, ността му. Почти няма семейст- 

Горна Лисина, Горна Ръжана, во, от което да няма хора свиеше 
Горна Лисина. "Душата и и полувисшо образование. Гол- 

сърцето ми и днес са пълни със ям брой от тези нашенци са дори 
спомени за тези учителски годи- изтъкнати личности и то поради 
ни. Това бяха тежки дни в мате- личната заслуга на Янев. И като 
риално отношение. Бяхме бога- учител, и като пенсионер, гой е 
ти обаче като хора, които с без- сътрудничил в много списания и

вестници. Писал и пише за жи-

Босилеградско относително до-
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "БРАТСТВО" В ЗВОНЦИв НАРОДНА ПЕСЕН ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКОкат

БЕЗ ПОВТАРЯЩИ 

УЧЕНИЦИ
пак в СКОКНА 

БАБА У 

ГРАДИНА15 края на учебната 1997/98 година всичките 81 ученика в ос
новното училище "Братство в Звопци успешно завършиха 
32 с отличен, 22 с много добър, 13 с добър н 14 със задоволителен 
успех. Та чи година осми клас завършиха 17 ученика, а 16 от тях пече 
се записаха а средни училища.

През току-що завършилата учебна година н звонското училище 
са реализирани успешно всички образователно-възпитателни про
грами, а обучението е процеждано при добри условия, защото н 
централното, и подведомствените училища са сз,временно оборуд
вани. Учениците са били снабдени с необходимите учебници и уче
бни помагала. С изключение па музикално и изобразително из
куство, всички предмети са преподавани от сз,ответно подготвени 
преподаватели.

Поради пепрекз.спа|3)зч) намаляване на броя на учениците ос
новното училище и Звопци минава през пай-крпззшннв период в 
128-годипшозч) си сз.щссзз)уване. И пети клве например тази година 
имаше само 4 ученика. Обпадеждашц е фактът, че а село Пресека 

24 деца на възраст до 7 години.

крайния си ентусиазв,м искаха да 
направят живота по-добър. Не вота им, за врз.зките с родния им 

ние, учителите, организ- край, за постиженияча им... 
ирахме курсове за ограмотяване Като пенсионер Янев чче и ч- 
на възрастните и за социалччо- питва някакви особени затруд- 
здравно просвещаване на жеччи- ччеиия. Със съпругата си Е леша, 
те но сякаш бяхме дясна ръка на македонка, сз,що чака учителка 
начччите селяни”, казва той. по „рофесия, имат дъчцеря лска-

Докато учителствувал в бо- рка,внук,приятели... Вей чкот 
силеградските села, Янев разбр- ва обаче като че ли не му е до- 
ал че е "гладен” за знания Запи- статъчно, за да лекува една свои 
сал се в тогавашното Полувисшо вечна мъка и винаги настоява да 
педагогическо училище в Ско- "открадне по няколко дни за да 
пие да следва македонски и сръ- си дойде в родния край. Колк- 
б«и език Две години е бил ди- ото човек повече старее, талк- 
ректор иа училището в кучианочч- ова повече някаква чччлречччиа 
окото село Ромаиовци, а от 1960 сила го кара да се връиЩ ззчм 
ччо 1988 година, когато се ччсчч- където е остаччало дегеч ч> 
сионГа, е преподавал македочч- му... Слъшюто,водата, въздухъг 
ски и сръбски език чч Основното и природата чч I ложис са най-

““йЬггжкуж
високото отличие в тази репуб- присъща м хора 
лика в областта на просветното ^™б^е неХ от една 
дело. За това дали има зайни чч оза Р Р тежка, а от
ГштелскатапрофесияикакуГ- страна^ ^ГзЖлсдувачк Та

"у”, нашияТсъбеседзГик е ли нещо друго като ноетал-
39-годиччген учителски опит ка- гиятя на тоя спя г, което те кара 
тчча: "Много са тайните, пред ко- да бз,депч винач и мла«/Божипо|| 
ито са изправени и учениците, а
за учителя най-важното е да ■

класа:

Скокна баба у градина, 
доз, доз, Доне, ле 
ши набрала гръска зеяье, 
доз, доз, Доне, ле.
Па омеси ширен зелник, 
ширен зелник комйриаарник, 
доз, доз, Доне, ле.
Нещо крекни у зелника, 
доз, доз, Доне, ле.
Повика си баби сви селяни, 
доз, доз, Доне, ле, 
кой с мошика, кой с лойаша, 
а йойешо със лоешео, 
шпшдики със мимика, 
доз, доз, Доне, ле.
Подигная горни кора, 
доз, доз, Доне, ле.
Що да видиш, що ди чуеш, 
доз, доз, Доне, ле.
Изрийило кусо маче, 
доз, доз, Доне, ле.
Кусо маче без оГшшче, 
доз, доз, Доне, ле.

само че

има

, които са 
нея

телят може 
главно Записал:

Алексамдър-Сашо Младенов

10 ЮЛИ 1998 г.



ДВЕ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НАЙ-МЛАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ИЗЯВИ, ЗАСЛУЖАВАЩИ ВИСОКИ 

ПРИЗНАНИЯ
Драматична секции към основното училище "Мошя Пииде” с постановчика Борис Лазаров - бъ
дещето на театъра ” Христо Ботев”

Ако сме съгласни, че най-младите са бъде
щето на нашия град и изобщо нашето бъдеще, 
тогава театърът "Христо Ботев" няма защо да 
се тревожи за бъдните си дни: в драматичната 
секция на основното училищс"Моша Пияде" 
расте достойно попълнение 
драматични артисти".

Само в разстояние на десетина дни драма
тичната секция на училището даде две детски 
театрални представления, съответно изпълни 
две премиери: приказките "Биберчс" ("Палс- 
чко") от Любиша Джокич и "Снежанка и се
демте джуджета" от Александар Попович.
Постановчик и на двете пиеси с вече изявилият 
се и доказал качествата си на димитровград
ската сцена (и не само на нея), талантливият 
млад режисьор и театрален артист Борис Лаз
аров.

седемте джуджета", играна на 27 юни, сцената 
просто беше залята с "артисти” - 43 души! Наи
стина внушителен брой участници, но също- 
временно и риск, и предизвикателство дори и за 
професионални състави,

Още един факт е твърде важен и за двете 
иисски: между малките артисти все по-ярко се 
откроява ядро от деца, притежаващи безспорен 
талант за сценично изкуство. Имената на някои 
от тях заслужават да се споменат: Албена Ста
менова, Сандра Соколова, Боян Милев, Игор 
Тодоров, Таня Маичич, Братислав Димитров, 
Саия Станоева, Александар Алсксич, Исбой- 
ша Виденов, Милан Апдрссвич, Саия Иванова 
и още много други. Естествено, налице е "ар
тистичен потенциал", който тепърва ще трябва 
да се "разработва" на сцента и да трупа опит.

И именно тук трябва да отбележим заслу
гата на младия постановчик и артист Борис 
Лазаров, съумяващ да организира, обедини и 
издигне играта на децата до "артистично 
нзпълиснсие". Съвсем не е лесно при това да се 
съгласува играта на сцената и да се държи в 
напрежение многобройната млада аудитория.

Освен познания за сценичните изисквания, 
необходимо е да се притежават и знания за дет
ската психология, за да се внуши на децата 
необходимостта от "истинска" игра на сцената. 
Борис Лазаров тъкмо в тази област прояви най- 
голямото си умение: от началото до края на 
пиеските-приказки той умело води действието, 
ползвайки при това всички сценични "прийо
ми": сценография, музика, танц, светлинни 
ефекти.

Движението на сцената е ограничено: дори 
професионалисти-артисти изтъкват трудно
стите за естествено движение по сцената, про
диктувано от действието. Когато се има пред
вид това, че масовите сценични игри изискват 
истинско майсторство и голям талант да не се 
получи блъсканица и да не се наруши ест
ественият ход на пиесата, струва ни се, че ма
совите сцени са най-високото постижение на 
постановчика, ако изключим отделни случаи 
на игра на изпълняващите главните роли и в 
двете пиеси.

Следователно, независимо от всеизвестно
то съдържание и на двете приказки (борбата 
между доброто и злото и накрая възтържеству- 
ване на правдата), постановката е изградена 
съвременно и в този дух е доведена успешно до 
края. Именно и заради това двете пиески бяха 
посрещнати радушно и с голямо въодушевле
ние от най-младите, но и от по-възрастните 
(предимно родители и близки на децата) зри
тели.

от талантливи

ОТ 1 ДО 5 ЮЛИ В НИШ

XVII ЮГОСЛАВСКИ 

ХОРОВИ ТЪРЖЕСТВА
Участваха 16 хора В Нишката крепост по време на фе

стивалите през изминалите четири
десет години са участвали 350 юго
славски и 50 чуждестранни хора от 20 
страни на Европа и САЩ, в които

Югославските хорови
тържества за седемнаде
сети пореден път продъл
жиха богатата си тради
ция, започнала преди 40 имало 40 000 участници.Тържествата 
години в Ниш с цел да били наблюдавани от над 400 хиляди 
представят най-итгъкна- почитатели, разказа ни г-н Сречко 
тите самодейни хорове от Тариташ, секретар на Културно- 
страната и чужбина.

Тази година в старата 
нишка Крепост се пред
ставиха 16 хора от нашата страна, Република Сръбска, Македония, 
Италия, Гърция и България.

Българите се представиха от хора "Славянско единство” от гр. 
Горна Оряховица. Създаден през 1894 година, днес в неговия реп
ертоар откриваме произведения от всички музикални стилове и 
епохи - предкласика, класика, съвременна и ортодоксна черк- 
овнославянска музика и кантатно-ораторни творби от български и 
чуждестранни композитори. През 1979 година хорът е удостоен със 
званието представителен и е лауреат на всички български конкурси 
на хоровото изкуство. Донка Копринкова вече 25 години работи 
като диригиент на хор "Славянско единство".

Поредните хорови тържества преминаха под знака на два 
велики юбилея - 800 години Хилендар и 40-годишнината на мани
фестацията.

"Тържествената божия ортодоксна литургия", на Димитрис Па- 
паностулос в изпълнение на Академичния хор към Нишкня универ

ситет и Мъжкия камерен 
хор от Атина, пряко 
свързана с историята на 

За редовно участие в ЮХС, високо Хилендар, беше творбата,
с която се откри, а "Хар
монията на светлостта”

просветната общност в Ниш, която е
покровител на хоровите тържества.

Кое всъщност впечатлява и при двете изпъ
лнения на най-младите артисти? Преди всичко 
това са ентусиазмът и сериозността, с които са 
навлезли в интерпретацията на образите. За 
мнозина от тях сцената е естественият амбиент 
на детската игра, в която навлизат отговорно и 
с чувство на "професионална” заинтересова
ност, така, както знаят да правят само децата.

Второ нещо, което въодушевява, е масо
востта на сцената. В пиесата "Биберче" ("Па- 
лечко”), представена на 16 юни, играят дваде
сет деца. Във втората пиеска - "Снежанка и
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Стефан Николов

качество на изпълненията, и за ре
ализация на съвместни фестивални 
програми със ” Златен барелеф на 
ЮХС” бяха удостоена хоровете ”Йе- 
дпнетво” от Баня Лука, Република 
Сръбска, ”Абрашевич” от Белград 
и ” 66 момичета” от гр. Шабац. Освен 
това хорът ” Йедннство” от Баня Лу
ка спечели и наградата за най-добро
то изпълнение изобщо. Награда за хорови тържества, 
най-добро премиерно изпълнение на 
композиция създадена между 1996 и 
1998 г. спечели Първото белградско фестацията организато-

изложба

от Мирослав Щаткич в из
пълнение на Академич
ния хор, Хора на нишкото 

музикално 
училище и Нишкия сим
фоничен оркестър е твор
бата, която закри таз
годишните

РИМСКИ ПАМЕТНИК
Днешна Бела паланка, античната Ремизиана 

открай време си е била и днес е голямо кръсто
вище.В минало тук са минавали много различни 
народи, всеки от които е оставил по нещичко от 
своята култура, от изкуството си. А ние, сега
шните обитатели на "световното кръстовище”, 
наречено Балкани, като че ли все още не схва
щаме загубата, която търпим с изчезването или 
унищожаването на всеки един исторически памет
ник. До преди десетина години в Бела паланка 
имаше много надгробни паметници от римско 
време. За съжаление, сега е запазен само един от 
тях (на снимката) - всички други са използвани 
като строителен материал за семейни жилища или 
вили. Опасявам се, и тоя, който е останал - въп
реки габаритите и тежестта си, - да не изчезне през 
някоя безбожна нощ и да бъде вграден в основите 
на някоя нова къща. Основание за това ми дава не 
само досегашният опит, но и фактът, че за него не 
се грижи нито една институция в града. А той е 
много добре запазен,защото, въпреки старостта 
му, текстът е четлив и говори за това, че съз
дателите му, сиреч римляните, са вярвали в задг
робния живот. Вдлъбнатината при основата му е 
направена много по-късно, най-вероятно за няка
кви, непознати за нас, ритуални цели.

А този паметник в Бела паланка е много по- 
добре запазен от подобните нему, които се пазят 

епиграфската сбирка на Нишката крепост.Това 
многократно увеличава и неговата стойност.Ето 
защо и обществената грижа за него е по-нале
жаща.

полувисше

Югославски

По повод четириде- 
сетгодишнината на мани-

певческо дружество, с диригент Дар- |?ите откриха
ко Йованович. Хоровете ”Абраше- 'Раждането на фестивала 
вич” от Валево и ” Брача Барух” от в залата в Крепостта през 
Белград са наградени за най-добро 1958 година и обнародва- 
изпълнение на композиция от юго- < ха спеЦиална монография 
славски автор. Награда за автентич
но изпълнение на сръбска духовна 
музика според записи от Хилендар 
журито присъди на Сръбското певче
ско дружество ”Йедипство” от гр.
Котор.

Хорът ”Джузепе Верди” от ита
лианския град Тера стана лауреат на 
традиционната награда ” Стенли 
Томпсон”, като най-популярен ан
самбъл по преценка на публиката, до- 

; като хорът ” Славянско единство” от 
българския град Горна Оряховица бе 
удостоен с награда за най-музикална 
интерпретация на концертна програ-
!шя8ВвНШниИЯНИ^^НННН

по същия повод.
Да добавим, че участ

ниците във фестивала не 
забравиха и онези, на ко
ито е необходима помощ. 
Те организираха концер
ти в бежанските лаери, в 
дома за деца без родител
ска грижа "Душко Радо- 
вич”, в Детската клиника* 
в Дома на пенсионерите и 
в Специалната болница 
Топоница.

Следващите 18-тн по- 
са нас-

в

редни тържества 
рочени за началото на 
юли 2000-та година.

Ванче Бойко*

В

Текст и снимка: 
Каменко М. Маркович
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БУРЕНОСНО ВРЕМЕ 1998 ' ГОДИНА НА ШТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД
ЦЪРНА ТРАВА ■ БЪРКИНА ДЪРЖАВА
Мина повече от месец, откакто 

партизанската чета на Бърко. Сръбските 
другари бързо свикнаха с мен, заобичаха 
отнасяха с нескрито уважение към мен, гимназ
иста. При едно идване на Сава Пуджа - секретар 
на Окръжния комитет на СКОЮ и на Васо Сма- 
евич, секретар на Окръжния комитет на ЮКП 
във Враня при нас мен ме назначиха

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (18)

се включих в - Чим се : 
прави србин.

- Друже Денчо- обърна се към мен Вуя - какав 
се осечаш?

- Българин съм - отвърнах аз.
- Видиш ли, другарице Милка, друг Денча се 

не слаже са вама.
Момичето помисли, помисли
' Да, али Друг Денча нийе од оних ръджавих 

Бугара койи пале наша села и 
децу!

При по-нататъшното ни взаимодействие с 
югославските партизани по времето на въоръ
жената борба против фашизма това щеше да се 
превърне в редовна практика. Границата няма
ше да има никакво значение за нас, по-важното 
беже общият враг да бъде бит навсякъде. Юго
славското партизанско движение беше разрабо- 

свои бази, почти свободни територии и в 
районите, присъединени с благословията на Хи
тлер към Велика България... Сега там живееха 
и българи, и сърби, в отделните села смесено, но 
миролюбиво. Историческите превратности не 
бяха ги озлобили и не бяха ги

СВАЛЯМЕ ШАПКИ 

ПРЕД УСПЕХИТЕ НА 

САМОДЕЙЦИТЕ!

налази у нашим редовима, мора да йеми
ме и се

за секретар
на тяхната младежка организация. Приятно 
беше, а и имах опит в работата с младежите, 
увлякох се в нея и скоро разбрах, че не ми остава 
минутка свободно време - походи, акции, органи
зационни задачи...

Великден на 1943 г. се падна в края на април. 
Целият II южноморавски паризански отряд се 
беше разположил на кратка почивка в една ма
хала, а вечерта трябваше да нападнем полице
йския гарнизон в с. Църна трава. 
щеше и мало, и голямо. Селото е голямо, но се 
състои от много махали. Центърът му е като в 
котел - отвсякъде е обграден с високи планини, 
а котловината е сравнително тясна и дълга и там 
се разположила полицейската част. Проведохме 
голямо разузнаване и се приготвихме да атаку
ваме. Разделихме се пак на четири чети 
се падна да тръгна в бой откъм Въртоп планина. 
Нападнахме в пълен мрак. Полицаите се бяха 
укрепили здраво в училището, но нали е Велик
ден, заклали много агнета и си устроили богат 
пир... Битката се разви така. че аз закъсах сам с 
една пушка (тогава нямах автомат) на една скала 
току над училището. Пред мен, зад мен и около 
мен нямаше никой от партизаните. Стрелях не
прекъснато, но полицаите така ме заснпаха с 
картечни откоси, че си рекох: тук ще се мре! 
Изневиделица към мен прибяга Даница, годени
цата на Радован, една едра и яка сръбкиня. баба- 
нка... Залости тя картечницата на скалата и ми

па отсече:ми
стреляю нашу

В поредицата си от 17 статии редовната сътрудничка на "Братство” г-жа 
Лилия Нейкова спаси от забравата на времето ценни факти и възкреси 
чудесии спомени за дейността на царибродския-димитровградски самодеен 
театър "Христо Ботев" в един плодотворен за него период от дългата му 
история. Благодарение на нейните вдъхновени разкази пред нас се откроиха 
и образите на едни от най-талантливите и уважавани самодейци, посветили 
живота си на театралното дело в своя град.

Приключваме тази поредица с колаж от няколко ценни снимки, като се 
надяваме, че всеотдайният труд на г-жа Нейкова ще намери своите после
дователи.

от когото пи
тало

хвърлили едни 
срещу други. А измъчените от непосилния труд 
балканджин в приграннчните райони посрещаха 
с открити обятия и сръбските, а в последствие и 
българските партизани. С течение на времето 
ние можехме да разчитаме на създадените вече 
бази за нуждите на югославското партизанско 
движение - там отивахме и за почивка, и за пре
въоръжаване, и когато се налагаше, за коор
диниране на взаимодействията ни с югославски
те отряди. Общата ни борба почиваше на висок- 
опринципна основа, обединяваше ни общия враг 
- фашизмът, както и духовното сродство на два 
близки по кръв и историческа съдба народа, раз
положени за зло, или за добро, на този балкан
ски кръстопът. Поначало всеки отряд действа
ше на собствената си територия, но често врагът 
ни принуждаваше да обединяваме усилията си 
срещу него. Тогава и географските, и етниче
ските граници се размиваха и губеха смисъла

и на мен

викна:
-Корчагине, не се бой! Майку им ньихову буг- 

арску!
Даница псуваше като мъж и колкото карте

чни откоса даде, толкова и псувни отправя уж 
женската й уста към полицаите А аз се бях заче-

Гримиране за "Крачка в пра- 
хта": Л.Нейковаси....

И така - от май 1943 г. в Църна трава нямаше 
повече фашистка власт...Църнотравският рай
он си беше истинска свободна територия. Отед 
Великден партизаните изградиха там своя власт, 
управлявана от народния одбор, имаха си своя 
милиция и свои комендантства - районни и сел
ски. Фашистите знаеха това и когато настъпваха

КУКАВИЦА
По-късно._ Бърко ми разказа любопитен 
случай. Отседнали били в къщата на млада и 
хубава невеста, чийто мъж отдавна бил ин
терниран в България. Децата били някъде 
настрана и домакинята останала насаме с 
прочутия партизанин. Бърко се бил замислил 
нещо и си мълчал, а невестата шетала по 
къщи. Вмезапно тя протегнала ръле към

!

|
в този район, искаха с огън и меч да унищожат 
както партизаните, така и техните помагачи, да 
изличат църнотравските села и махали от лице
то на земята и затова безчистваха със средновек
овни похвати.

След боя в Църна трава полицейските форми
рования от Дарковци, Кална и други села непре
къснато ни преследваха, пресичаха пътя ни. От- 

пристъпихме към дълъг поход: давай, да
вай, давай...- спомня си Денчо Знеполски. С ог
ромно напрежение на силите стигнахме до едно 

чак до Власотинци, близо до Морава, като 
изминахме за една нощ не по-малко от 40 кило
метра през силно пресечена планинска местно
ст. Отседнахме извън селото в едни лозя, изпъ
стрени с черешови дръвчета. Изнесоха хората 
много ядене, пиене (правеха непозната за мен 
безалкохолна напитка от гроздето) цели вл,рво- 
лици селяни носеха купища храна. Голям на
род!... Няма спор в това!... И младо, и старо беше 
излязло на битка с фашизма...

След това обиколихме Сува планина, водехме 
редица сражения с немци, недичевци и с драже- 
висти, нанасяхме светкавични удари по нсвра- 

на полицията и войската и се 
голям поход към Македония... На

ДесанкаКатя"Банович Страхиня (1976.Г.)него и произнесла:
- Бърко. сан ям те, Бърко, и даньу и но чу! - и 
полетяла към него.
"Свят ми се завъртя, сподели той с мен, при 
тая хубост, но си помислих: попита ли ме пар
тийната организация, няма да отрека факта, 
че съм имал близост с тази жена, ще си при
зная. Тогава ще ме осъдят на разстрел, хич 
окото им няма да мипте, че съм Бърко! Ста
нах, обърнах гръб на невестата и се спуснах 
по стълбите навън. Разочарована, младата 
жена изкрещя подир мен:
- Бърко, ти не си никакав херой, ако тако 
говоре люди- Ти си последни кукавица!

Г иговаЦарибродска

ново

село

рвил и се гушех в раменете си от неудобство...
- Извлачи се, Корчагине, извлачи се! - ревеше 

Даница, натискаше спусъка и сипеше псувни по 
адрес на противника. Оставих я тя да ги коси със 
смъртоносното си оръжие и се изтеглих зад ска
лата. Даница запердашила с картечницата по 
прозорците на училището и в един миг всички 
полицаи се изпокрили вътре. По-късно при раз
бора на акцията командването изказа похвала на 
мен и на Даница за доброто ни държане в боя. но 

смятам, че похвалата я заслу-

лгични пунктове 
отправихме в:
1 юни стигнахме Скопска Църна гора и след 
като се свързахме с македонските партизани, 
част от II южно моравски отряд (между които и 
аз) се завърна в базата си в Църна трапа, а друга 
остана в Македония (стях остана и Бърко).

Батальонът се завърна в Църнотравския рай
он. Басо Смасвич мс посрещна с радостна но-

аз и тогава, и сега
Даница. По този повод командирът на 

Ратко Павлович ми подари нова пушка
жаваше
отряда 
крагуевка...

В отряда имаше една много интересна дево
йка- Милка Власотинка, дребно момиче с хубаво 

лице, която бе полуграмотна - 
и толкоз. Лолитк-

вина:
- Друже Денчо, Славчо настоява да се върнеш 

в Трънско. Мъчно ще ни бъде за теб, но и там се 
създава партизански отряд, пак ще бъдем заедно 
в борбата I

Подариха ми циклостил и пишеща машина за 
а на мен - един хубав валтер. 

от Ратко Павлович крп-

одухотворено
учила бе до второ отделение

между боевете и походите, В тях той разяснява
ше най-различни въпроси, ио от време на време 
вдигаше всякого, за да разбере усвоен ли е мате
риалът, схваната ли е същината му. Вдигна 
веднъж и това момиче:

- Другарице Милка, против
ловенеки партизани боримо? н.мпия

- Па лабоме, друже комесаре, против Немаца,
Италияна?Бугара, дражевичеваца, льотичеваца,

ПР“вИ;ГБугара ли се боримо? - попита 
Вуя,

Трънския отряд.
Взех си и подарената ........
гусвка, натоварихме един кои с даровете и зае
дно с Радован и още трима партизани поехме ио 
познатия път: Кална - Тумба - Църаена ябука - 
Дъсчен кладенец.

И така, затвори се една вълнуваща страница 
от моя живот, за да се отвори друга, още по-ин-
тересна, напрегната и съдържателна. Станах бо-
ец от Трънския партизански отряд, отколешна
та ми мечта беше факт,

кога се ми югос-

ее Милка,
- Како иийе Бугарии? _____

- Следва -
От книгата "Посмъртна изповед" 

на Денчо Знеполски 
Подготви В. Богоев.
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Оса емЯумл нл илш, чашлисслЗАПИСКА ЗА ЕДНА МАХАЛА
"Султан Абдул Азиз, Нишка губернии, 

окръжие Тръиско'* и са наброени закупените места. 
Дата - 20 март 1868 година. "Всрно на оригинала. Даскал 
Манча, град Трън.” Тази земя била купена с пари на 
хайдутите, та турчин да не наплиза пече и Рибни дол. 

Думата конярннк най-често асоцира за място, къ- По-кз>сно дядо Матея и други драгопитчанн купили и 
дето се отглеждат коне. Драгопитчанн пък, когато чуя т сегашната драговитска махала Помстковци. Тя се на- 
тая дума, веднага си помислят за някога най-многолюд- МНрП на южната страна на Гребен планина, над село 
ната махала н тяхното село. "Само си Драгоанта и Бел- Хрънски Одоровци. За махалата и цялата околна земя 
град имаю Конярннк" - казват на шега драгопитчанн- дрпговитчапи дали 50 овни и 10 каци масло и мед. По 
баинци. този начин дядо Матея и други драгопитчанн станали

След Втората световна пойна драгопи тека та махала собственици на имо ти и от лявата страна на река Ерма 
Конярннк е има л а около 30 къщи с над 200 жител и. Днес _ към з,ю1щИ „ Ясенов дсл. По-късно те продали тая 

5 - 6 старчески домакинства. От мало
бройните й жители най-възрастен е Тодор - Тоци Колев, 
старец на 88 години, а най-млади са Стоян Соколов и 
съпругата му, които заедно имат толкова години, колк- ХрП1|а „ преспивал при тях на поятите. Когато хайдутите 
ото и дядо Тоца. Махала Конярннк граничи с барските сс ПрЪщали о т своите походи с много скъпоценности, и 
махали Райкюл и Кульннцн, където живеят първите Кола ги укривал заедно с тях. Дали си клетва, че никой 
по-млади съседи на Стоян - Яна и Никола Заркови и сам |1Яма да взсмс парите или дял от тях. "Хвърлили 
Стоян Тончев. Дядо Тодор и Стоян Соколов знаят мно- „роклетия” - ако някой сам вземе парите, да бъде прок- 
го за миналото на Конярннк и Рибни дол. Едно януарско лст . н тод и семейството му. Отнетото от турците

закопавали в земята край някой природен белег (знак) 
или пък сами те те слагали белези. Дядо Тодор и Стоян 

село Барйе, където протича едноименната рекичка, в казпат> чс такИва места са били 63 на брой. Когато дядо 
която се вливат няколко бистри и студени поточета от Матея починал, синовете му Кола и Тоша продължили 
склоновете на Барйе и Драговита. Името си е получила да уКрИПат и хранят хайдутите, но някой си дядо Манча 
по това, че някога в нея имало много риби. Дядо Тодор от ДрПГОпита научил за з ова и докладвал на турците. Те 
помни как са ловили риба във вировете и язовете на нахлули в дядо Матеевата къща, но за щастие братята 
многобройните воденици. Рибни дол е бил населен още б,1ЛИ „ гората. Турците хванали домашните и започнали 
в римско време. Казват, че там имало повече селища, а да П| бият, питайки ги за Кола. Писнала челядта им, 
едно от тях се наричало Топли дол. Времето лн, более- братята дочули писъка и се спотаили. Някой от 
тнте лн, насилници лн - нещо ги е погълнало" и те измъчваните не можал да издържи тортурата и казал, 
изчезнали от лицето на земята. Само в паметта на хора- че ТЪрСенИте са в гората в Гребен планина. Турците им 
та останали имената на някои места: Селище, Градище заповядали да ги повикат, обещавайки прошка ако се 
(чак на три места), Гробища, Църквище и т. н. Опустял предадатдоброволно. Кола не им повярвал, избягал при 
Рибни дол и обраснал в гъсти гори, в които в турско хайдутите в Рибни дол и им казал за случилото се, а 
време се криели хайдушки дружини. И сега в Рибни дол Тоша нм повярвал и се предал. Казал им, че хайдутите 
има стари, големи букн с диаметър над 1,5 метра. И живеят в Рибни дол, че Кола общува с тях и затова не 
мястото, където е сега махала Конярннк е било пусто. смее да се предаде. Преди да тръгнат за Рибни дол, 
Драговитчаните, които живеели в североизточните турците го набили така жестоко, че едва останал жив. 
склонове на планина Гребен, на това място отглеждали да Това време хайдушката дружина избягала от Рибни 
коне (оттам и името му). С дърва ограждали големи дол Говорело се, чс после турците я разгромили някъде 
пространства, правели вейници (сушина, подслон) за Крад Рилския манастир. От цялата дружина само един 
конете и ги пускали свободно да пасат. Хората от селото 
на ред обикаляли конете и по време на тия обиколки 
някой си дядо Матея се запознал и сприятелил с хайду-

от конто се чете:

КОНЯРННК Ждрелото

това е махала с земя на жителите на околиите села.
Освен дядо Матея, голям приятел с хайдутите бил и 

Кола - един от синовете му. Той най-често им носел

утро ни завари в приказки за тях.
Рибни дол сс казва местността между Конярннк и Тази снимка с ош Преди 35-36 години. Заснета е 

като е махната шеснолинейката, минаващислед
Гш долината на река Ерма. Добре се вижда, че йъш- 
нт асе още пее досйиГтъчно ушъйкан. На снимката 
е Представено началото на ждрелото от Пога- 

минастир кз.м Трънски Одоровим. Днес 
картината е Почти същата, само че вместо с ча
къл, Галият е с асфалтова настилка и е значи
телно разширен. Красотата на ждрелото си е съ
щата - неповторима. С шест/линейката може ви 
е вила само По-романшична. Снимката е ош се
мейния алвум на Васко Алексов.

новския

А.Т.

ументи се вижда, че гората в Рибни дол с позволение е 
ползвана от хората от всички околни села, дори и от 
някои хора от Цариброд. На някои места, където са 
образувани ниви, хората са изкопавали или изорвали с 
рало човешки скелети, черепи, сгурия,тухли и различни 
старинни предмети, което потвърждава, че Рибни дол е 
бил населен от древни времена.

За мелене на зърното са били построени голям брой 
воденици на Рибнидолската река. Дядо Тодор знае по 
име за 18 воденици. Той напомня, че се е случвало при 
силни наводнения някоя воденица да бъде отнесена от 
водата. Сега в Рибнидолската река няма риба, не работи 
нито една воденица, много от тях са рухнали, а от някои 
няма и следа. Няма какво да мелят - нивите отново са 
запустели и обраснали с гори.

В Конярннк сега има ток, хората са довели вода в 
къщите си. Имат и път от Поганово, по който, когато е 
сухо времето, може с кола да се отиде в махалата. Хо
рата отглеждат добитък и малини. През лятото, когато 
се берат малините, махалата оживее - в селото дойдат 
драговитчани, конто живеят в Димитровград и окол
ността му, а тук имат малинови насаждения. Мине ли 
малиноберът, селото започва да пустее. А когато трак
торите и камионите изтеглят от Рибни дол през Коняр- 
ник изсечената гора, махалата напълно утихва. Само 
Стояновнте двадесетина овце и 7-8 крави заедно с по 3-4 
крави на останалите старци от Конярннк се гощават по 
неокосените ливади и нензораните ниви. Падне ли 
първият сняг, който там бърза да не закъснее, всичко 
утихне и се примири. Хората хранят добитъка, вечер 
варят ракия и си приказват до късно през нощта. Или до 
разсъмване.

хайдутин успял да се спаси, но никога вече не сс върнал 
в Рибни дол. Кола дълго време чакал да дойде някой и 
заедно да изкопаят парите, но понеже никой не идвал, 

тнте. Те му предложили и помогнали да направи хубава тод СчуПИЛ всичките белези - не искал или не посмял сам 
къща в Конярннк. Къщата била варосана и покрита с да ги вземе Дядо Тодор и Стоян твърдят, че от някои 
керемиди, имала мазе и голяма гостна стая. Хайдутите места хайдушките пари са извадени - от Хайдушки кла- 
му станали уж работници, които му помагат при от- денец> дедо „ баба и др. И сега иманяри кръстосват 
глеждането на добитъка. Така дядо Матея със семей- рибни дол, носейки различни апарати, и копаят. През 
ството си станал пръв жител на Конярннк. След него лятото на стотина метра от къщата на Стоян, край един 
там се заселили Господинови от Северна България, Ба- голям камък, била изкопана голяма дупка като мазе за 
ба-Рустенини (баба Рустена от с. Звонци и дядо Милан КЪща Преди това иманярите отровили кучето му, да не 
от с. Бучи дел) и други. Жена на дядо Матея била баба им пречи.
Марта, която му родила четирима сина и седем дъщери. След освобождението от турците бързо нараснал 
Тя била много бърза и силна жена. Понякога се случ- броят на домакинствата в Конярннк. Около 1900 година 
вало да помогне на децата си да изкарат добитъка на 
паша, да отиде в Пирот и до вечерта да се върне, за да 
им помогне да приберат добитъка. Баба Марта живяла 
130, а синът й Живко - 120 години.

Дядо Матея не само, че укривал и хранел хайдутите,

в къщата на дядо Матеевия син Кола било открито 
училище, в което са учили децата от цялото село. Това 
било първото училище в Драговита, за което се знае. 
Тъй като броят на жителите в Конярннк се увеличавал 
бързо, те започнали да унищожават околните гори и да 

но поддържал добри отношения и с турците, които чес- Правят ниви. Тогава горите в Рибни дол са били държав- 
то пъти гостували в неговата къща. Благодарение на ниизаДа бъдат запазени, там бил построен лесничейски 
това обстоятелство той успял да купи от тях големи дом з него живеели горски стражари и пазели горите, 
пространства гори и пасбища в Рибни дол. Петър Ран- здин от тях е бил и младши горски стражар Йордан 
гелов от Конярник, който понастоящем живее в Дими
тровград, притежава чак 32 турски тапии от това време.
Той притежава и преписи на тапиите на български език,

Джунов от Борово, махала Тудовица. Той завършил 
училище в Цариброд през 1893 година, а след това и 
лесничейско училище. От останалите след него док- Цветко Иванов

случая причинители на вредата са микроби, и в двата безопасни за човека концентрации - натриев бензоат 
случая срещу микробите се борим със средства, нари- 0,1 %!
чани антисептици. "Сепсис" значи отравяне - отравяне Антибиотиците са също антисептици, но те се "приг-
на организма или на храната. "Анти" - против - антисеп- отвят" от живите клетки, а не от химиците. Антибиоти

ците .- с едно или две изключения - не се използват като 
Между антисептиците, позволени за употреба в хра- консерванти, макар че на времето им се възлагаха голе- 

нителната промишленост, видна роля играе серният ми надежди. Първо, антибиотиците в големи дози раз- 
двуокис (ЗОг). Той е действиетлно много силна отрова стройват сетивата, нервната и сърдечната система. Вто- 
и бързо умъртвява хората при пряко съприкосновение, ро, нарушават състава на чревната микробна флора и 
На стайна температура - вкаран във вода - се разтваря нарушават правилното храносмилане. Трето, правят ня- 

Къде е истината: Много ми Примучне за черкушу и в нея 5-7%. И ето, тая силна отрова технолозите прила- кои опасни видове микроби резистентни (по-жизнени, 
унучешаши, Па Погледа у Маринов ияш "Месеиослов” за гат, без да им мигне окото, за временно консервиране съпротивляващи се), които сетне стават неуязвами бо- 
юли у койи дни не смейе да се работи. Нашъкмимо се с на овощни полуфабрикати - каши, насечени плодове, лестотворнн причинители.
бабушу та йод Кющииу Право у Дудулайце - черка ми ягоди, малини, сокове, а и гъби. Сетне от тия полу- Само антибиотиците низин и бномицин (хлортетра- 
се удала чак Преко Мораву. Ка у Дудулайне сват Милан фабрикати се получават през зимата мармелад, сладко, циклин) в известни случаи се използват за консерви- 
забрал да йърска лозйе! А, бре, свате, динъска се не сокове и други продукти, които безгрижно купуваме и с ране. Биомицинът има свойството да се разлага бързо 
работи! Куд вас, Приятелю, може и да се не ради или охота изяждаме! И оставаме живи и здрави! при краткотрайно врене на суровините. Това го прави
куд нас от Иеремию до Илик> машина на шию! Па, с кво Къде се е дянал токсичният ЗОг? Проста работа - при употребим за съхраняване на месо, риби, птици, суро-
Пърскашлозйешо? Са ”Цинеб”и ”Косан”-сумйор... Ни- топлинна преработка на полуфабрикатите силната от- вини, които се превръщат в храна след топлинна обра- 
йе у Кющииу немамо виногради а сумйор ту рамо у рова бързо и безостатъчно се изпарява. Затова в го- ботка. За консервиране на риби се слага 5 грама биоми- 
набране малине и Печурке... Аяо, Приятелю, Па ви че товите продукти няма дори и следа от ЗОг. Все пак, цин в 1м вода, тя се заледява и в счукания лед се слагат 
йошруйеше народ, мада шрованьето сад йосшаде оби- законодателят забранява производство на детска храна рибите . А птиците се "къпят" 1-2 часа в хладен 0,001%' 
чна ствар! Сумйор йе много ошрован - кад ги Палим у от суровини, консервирани чрез химически средства ов разтвор на бномицин, след което се държат в хладил- 
каиу да ю Прочистим уданем ли мало сумйоров дим, я (консерванти или антисептици).
се одмах угушим! Значи, сярата си остава отровна. Обаче във формата

Батке Асене, оешадо у чудо - ошрован ли йе сумйор на леко изпарим серен двуокис тя може да се използва 
за човеии или неие?

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (26)

АНТИСЕПТИЦИ 

И АНТИБИОТИЦИ
тиците предотвратяват отравянето...

ник.
П.С. Сад\ Бита Асене, да ши кажем нещо^да се 
изненадаш. Онай ЖилДудуа, щойейрошлийушйисао 
из Паризза БРА ТСТВО, он йезайравомой зей*, Жика 
Ду ду лаят Бил йе овде учишель, а сади йе на^аривре- 
мени рид у Враниуску. Млого йе учен и йшмешан^ ^

като консервант (антисептик), след което полуфабри
катите се подлагат на задължителна обработка с то-Тоца од Кющицу
плина.

Други позволени химически антисептици са напри
мер натриевите бензоати, които не могат да се елимини
рат от продуктите и затова се използват в много слаби,

Ето истината: Колкото и да изглеждат несъвместими 
- опазване на здравето от зарази и защита на храната от 
разваляне - те са по начало сходни явления. И в двата

Протоколист; С.К. (В сл.д.ощисДро^
Пастьоризация и стерилизация на хранителните
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СПОРТ 0 СПОРТ В ЗВОНСКА БАНЯ ОТ 11 ДО 18 ЮЛИ

ФУТБОЛ

РЕКРЕАЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 

УЧЕНИЦИ

РАДНИК” ОСТАНА В 

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ
вано загуби няколко^тча ™ адн,°к” отСуоптанГ" °ФК Н г“ 'ИЛИ ”СинДжелич”, като някои от гях 
успя да се задържи в Сръбската футболна Е™ Д°рИ " побеДихме- Вдъхва надежда, че отборът 
- група Ниш. На края на първе^™?о с 13 побеп Г “ГиГ по'гататели нс са«° ‘РаД младежта,
4 равни мача и 17 загуби, с общо 43 точки той ~ Р кД останалите граждани. Потвърждение на
11 място. Ръководството на футболн ^ оТ 1 е фак1'ьт'<1е почти на всяка футболна среща
футболистите са напълно доволни, защото край" Раз^р“0™ "ГрИЩе ПрИсъстват наД 1«00зрители, 
ната им цел беше класиране в средата на табли- Р
цата и запазване статута в тази футболна дивизия.

изминалото футболно първенство 
че отборът ни има сили

Соколското дружество ”Сокол” и дружеството "Приятели 
на децата’’ организират от 11 до 18 юли в Звонска баня рек- 
реационно обучение за петнадесетина ученици от 10 до 15- 
годишна възраст. Мото на обучението ще бъде: "Знание, здраве 
и развлечение”. По време на обучението ще бъде организиран 
курс за плуване, забавно-ориентационно движение, разходки е 
велосипеди, разходки, популярни сказки и разнообразни кул
турно-забавни програми. Всичките тези дейности ще се 
провеждат ежедневно. Условието за участие е всеки да има 
велосипед и да заплати 590 динара. С учениците непрекъснато 
ще бъде секретарят на Соколското дружество Небойша Йотов, 
както и медицински екип.

Подобно обучение е название "Училище в природата” ми
налото лято организираха Основното училище и Соколското 
дружество в училището в Трънски Одоровци.

ни

се, за предстоящото футболно първен- 
необходимо да подсилим отбора с още един 

- двама опити футболисти и със сегашните,: 
потвърди, ще бъдат по-опитни, разчитаме да "гоним”

ствое
които 

и са-

места в
м.я.

” балкански” започва подго
товките СИ ЗА НОВОТО ПЪРВЕНСТВО

А. Т.
пЛ?,3";"Д‘Г Б ще,?е състезава в бол, димитровградчани от пред екраните на те-
по-нисък ранг на състезания - в Нишка зона, но левнзорнте ще се преместят в Спортния център 
конкуренцията е силна, понеже тук са н всички където ще започне XXXV турнир по малък фут- 
отпаднали от Сръбска дивизия отбори, с изклю- бол. За 14 юли е предвидено тегленето на жре- 
чение на ЬСК от Буяновац. Балкански' започва бието, както и няколко ревиални мача. Състе- 
състезанията със значително по-слаб състав, зателната комисия взе решение на последното си 
понеже много футболисти от страни го напуснаха, заседание и тази година да се играе с 5 + 1 играча, 
а само трима са дошли. Това са Миле Миялкович, понеже отборите не са подготвени за 4 + 1. Този 
вратар, Милош Тошич, защитник, и Саша Митич, вариант ще се провери на някои от предварител- 
нападател. Всичките са от Пирот. Водят се прего- ните мачове. Ще се въведе и по-голяма дисци- 
вори и за няколко футболисти от ’Желюша . На плина в играта, а наказанията ще бъдат изключ- 
треньора Новица Алексов му предстои сериозна вания за 2 и 5 минути. Целта е да се предотврати 
работа, за да подготви отбора за първенството, грубата игра. 

на 15 август. Футболистите

I: ЗИ
Издателство "БРАТСТВО" предлага на 

любителите на литературното творчество

НОВИ книги 

от собствената 

си продукция:
1. АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАР
СКАТА ПОЕЗИЯ ОТ ВТОРАТА 
ПОЛОВИНА НА XX ВЕК

Генерален спонсор на турнира и тази година ще 
бъде "Балкан", а награди за зрителите ще осигури 
"Алпина” от Белград, която ще даде като премия 
моторна резачка за дърва "Щил".

което започва 
започват тренировки на 10 юли.

ВСИЧКО Е ГОТОВО ЗА ТУРНИРА 
” ДИМИТРОВГРАД ’98”

Щом завърши световното първенство по фут-

Снимката е отйреди 38 
години. Заснета е на 25 май 
1960 година. На нея са 
учаешнииите в дефилето 
йо йовод Деня на 
младостта или Деня на 
българското малиинство, 
както йо едно време се 
наричате. Първият от 
ляво е Димитър Гелев, днес 
банков чиновник в Белград.
Първото момиче от дясно 
е Надежда Златанова, 
дъщеря на Славчо Зла
танов, санитар от 
Димитровград. В момента 
тя живее със съйруга си Цанко Манов^в 
Монреал (Канада). До нея е пишещият_ 
тези редове, а зад Сиях са футболистите^ 
на "Балкански” - Мона, Бойко... Снимката 

интересна заради мястото, кл>дето

Съставители и преводачи: д-р Марин 
Младенов и Татяна Дункова.

ЦЕНА: 250 динара.

2. НАДПЯВАНЕ - стихосбир
ка за деца

АВТОР: Александър Дънков.
ЦЕНА: 15 динара.

Книгите можете да си поръчате чрез писмо 
(адресът на нашето издателство е: НИУ "Брат
ство", Кей 29 декември 8, 18 000 Ниш) или на 
следните телефони: (018) 352 - 750 и 352 - 751.

КОЛОЕЗДАЧИ
пеша. Тона е "Мшшношо" ч зад него 
сншрнлш "Балкан". На млешошо на 
сшарнп, сега вече ама пои хотел, а па 
млешошо на "Мшшношо" е нарнкшпъш па 
хошела. д. т.е зас-е

Нп 19 юли 1998 год. се навършват ШЕСТ МЕ- 
СЕЦА от смъртта на нашата мила и незабравима шикратка библиографска бележка се 

слагат в отделен плик и се изпращат 
заедно със стихотворенията.

Журито на Срещите ще присъди 
ТРИ НАГРАДИ - първа, втора и трета 

авторите на най-добрите цикли

НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
В СВЪРЛИГ И

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ ОТБОР 
НА XV СРЕЩИ НА ПОЕТИ "ДНИ 

НА ГОРДАНА ТОДОРОВИЧ”
обявява

КОСТАДИНКА В. АНГЕЛОВА 
от Долна Лисина

Със скръб и болка схващаме истината, че не 
си с нас. Поклон пред паметта ти1

На този ден □ 11 часа ще дадом шестмесечен 
помон на долнолисинските гробища. Каним ро- — 
днини, близки и приятели да присъстват на пани- АьЯН
хидато.

Вечно скръбящи: син Славко, дъщери Миряна и Павлина със 
семействата си

&
№Ш

- на
стихотворения.

На конкурса могат да участват 
които творят на сръб-КОНКУРС само поетите,

ски език.
Стихотворенията трябва да бъдат 

най-късно до 15 август
На 19 юли 1998 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

КИРИЛ А. ЗАРКОВ
! дългогодишен шеф на пощата в с. 

Горна Лисина

за цикъл стихотворения
изпратени 
1998 година на следния адрес: \ *В цикъла могат да бъдат включени 

най-миого ПЕТ стихотворения, 
трябва да бъдат написани иа пишеща 
машина в три идентични екземпляра и 
подписани с 
шифъра, адресът, телефонният номер и

които
Народеи университет в Свърлиг 
(за наградиия конкурс)
18 360 СВЪРЛИГ 
Боре Прице 2

На този ден в 11 часа ще посетим вечния дом 
на скъпия ни покойник на горнолисинските гро
бища и ще дадем панихида. Каним роднини, съ
седи и приятели да ни придружат.

Опечалени: съпруга Лалка, син Васил, снаха 
Лиляна, дъщеря Гордана, зетьове, внучки и внуци

шифър. Решението иа

ф10 ЮЛИ 1998 г.



саТиРа * забава

ЙЕГРЕК
Диго се, Манчо, по раишко, тури си у залупцити 

сирснцс, узо си водицу, нарами матику и поило да окопам 
морузат у Попов дол. Копа що копа, испи си водицуту и 
дооди пладне. Реши да узнем шишенцето и да отидем на 
кладснчсто да си токнсм малко водицу па да узнем некой 

Кладенецат знайем, вървището знайем упърсти и могу 
змичкьи да отодсм до водуу. Ка налете на ограду плетена 
жица.

- Леле бошкье, па я сам минул границуту 
на бугарскуту жицу!

Пресекоше ми се ногье, изгуби йезик, само чекам одека 
че ме огрейе и од кою страну че ме закьите. Притайи се, а 
тресем се ко прут, па се полека измъкну, протьрля очи и 
видим дека несъм прсшъл у странство, позна местото, само 

опасульим одека тая ограда. Поизмъкну се 
видим дека некой байкьа заградил шумуту

малко

залак.

и налетел сам

не могу да се 
малко повечкье и 
и си напрайил йегрек!

Ка пойдо нагоре, сречам йеднога жгольавка сеца кученце
на синжир.

- Абре дете, де ми кажи кой тука напрайи тия йегрек 
усрет шумуту та ни прегради вървищата?

- Нийе дедо, ловджиското друштво! - рече детето 
удари колко що може с песницу у груди, оче да каже да Йе 
и он ловджия и одвлече кученцето нагоре уз жицуту.

Манчо, я остадо ко треснут,
"Довджийе су млого ко плева, свак забрамчил пушку а зайци 
нема за лека, па се йе некой сетил да си напрайи у шумуту 
йегрек, па да у вати некога живот заяка и да га пущи та ония 
новити койи несу видели заяка да дойд у да га виде 
и да се сликаю, а и деца може да доведу на екскурзию." 
Олъкну ми и тека потегли къмто кладенчето. Ка там двойица 
седли до кладенчето, пуше цигаре, нещо размотую, кълцаю 
некикъв камик и псую. 
вързали гьи на сенкьу у шумуту.

- Деца, това що сте напрайили алал ви вера, не може свак 
да се сети да напрайи усрет шумуту йегрек за зайци-

- Дедо, ти мора да си мунул некою. Па за кикви зайци 
расправльаш, па нийе не смо побър.\явели да градимо и да 
чувамо заяка, кво има од ньега, не можеш йедну чорбу да 
напрайиш. Свинье дедо тука че чувамо, свинье и то диве - 
отсече постарият ко със секьиру-

- Море .малко ли су диве свинье по планинуту, изедоше на 
човеци берикьетат, а ви очете тука да гьи довлечете уши да 
ни изеду - отсеко му и я.

- Чекай дедо да ти растълкуйем та да се не млатиш ко 
Максим по дивизию. У туя заграчку че пущимо диву свиньу 
па после при ньу че увърльимо некойе куче да се тренира

- Леле, леле, до са не бейо чул дива свиньа да тренира куче! 
Ако ви йе за върльанъе псета при дивуту свиньу, увърльите 
овия два банзова що тука ладую па нека се тренираю до милу 
вольу.

- Кико смейеш ти стари да ни вреджаш псетата? Она су 
расна, све разбираю и може да се налюте. А ка ти кажем 
колко сам за ньи дал маркье че ти се завърти у главу. Овай 
десно йе Хитлер, за ньега сам дал 5000 маркье, а другьият йе 
Мусолини, за ньега сам платил 4200 маркье, а ти гьи називаш 
банзови. Знайеш ли ако гьи откачим има да те олупе ко 
горчиву краставицу.

- Море бате, доста му йе само Хитлер - рече помладият и 
видим га нажмикуйе му.

Видо дека тука нема лабаво, на децата малко требе. Па 
Манчо, ка я подмаза гуменяцити, па ка се муну назад из 
джигракат, ни тражи вървища, ни гледа куде чу ступнем, 
зграби матикуту, забрамчи янжъкат с йеденцето и побего 
дома. Къв ти моруз ка треба да спашаваш главу оди Хитлера 
и Мусолиния.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ и да сварим па орошо, 
да искарам некой грош.
Како реши, сшана шека 
и сг>с гайдаша шръгна я.
Тамън музикаша йонна 
ка одоздоле иде шържишнио Любен - 
мене ми шекиа дека съм изгубен! 
Приоди он и ми Пише казна, 
ама мояша чанша е Празна.
Па ошидо При оПщинскьио кмеш 
да му дадем един убав съвеш: 
на исПекшуро веднък да каже 
дека наш народ го раньи 
и зашова шребе да ни браньи.

РЕШИ ДА СИ 
КУПИМ ГАЙДА

и се

ама после се съсети:
Сшана я едно юшро рано, 
излезо Пред нашаша колиба,
Погледна - у ечмико Тимчова кобила. 
Мисли да манем да я ошребим, 
а.ма юшре шребе да я ождребим.
Защо По зашвореше да се сПаиирам 
и за залок леб да умирам?
Видо дека ош шая рабоша нема вайда 
Па реши да си куйум гайда.
Да идем доле у селошо

па може

И они довели два банзовина и

Записала: 
Маряна Беркова-Йованович

• Иранците викат - Имам, Имам, а 
ние - нямам, нямам.

• Парите му изтичаха през 
пръстите. Удави се в дългове.

• За да живее като човек, работеше 
като магаре.

• Стана голям майстор, хваща зак
она с пари.
• Спестяваше нерви, а умря като си
ромах.
• Очаква се кучетата да проговорят. 
Някои хора отдавна вече лаят.

• Към светлото бъдеще тръгнаха 
през тунел, а тунелът 
дълъг...

дълъг,

Иван Царибродски

“АСЕН
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