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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ОТГОВОРИ НА "ОТПОР"
ФОРМИРАНА МАТИЦА НА БЪЛГАРИТЕ В 

СЪРБИЯАЗ НИКОГА НЕ СЪМ 

ЗАПОВЯДВАЛ НАХЛУВАНЕ В 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ
ГАРАНЦИЯ ЗА 

ЗАПАЗВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ НА 

МАЛЦИНСТВОТО

Югославският президент Воислав 
Кощуница повтори, че той ” никога не е МВР, според закона и ЮВ има опреде

лени задължения при охраняването на 
президента на СРЮ, особено за контра- 
разузнаватслна и противоподслушна ох
рана. Когато става дума за другите вис
иш държавни функционери, за тяхната 
охрана са компетентни други служби на 
съюзно и републиканско ниво”, посочва 
югославският президент в отговора си 
на ”Отпор”.

Тон изразява и надеждата, че Анкет
на комисия на югославската скупщина 
ще обсъжда ” всички други въпроси във 
връзка с националната сигурност, дър
жавните тайни и за различните други ме

тоди, с помощта на конто те могат да бъдат зас
трашени, включително и за подслушването.

”От гледна точка на основния държавен интерес, 
преди всичко на държавната и национална снгур- 

” когато има сигнали за това, че сигурността на през- пост, това е най-добрият начин , чрез своите предста- 
идента е застрашена..., каквито е имало в дадения вители в Парламента, обществеността да се зани- 
случай, ЮВ е длъжна да провери всички обстоятел- мава със същността на проблема, а не с измислиците 
ства”. и изфабрикуваните афери”, пише Кощуница.

От въпроса ви може да се направи извод, че не ви 
е известно, че освен съюзното и републиканското

заповядвал нахлуване в която и да било 
институция на Правителството на Сър
бия” и подчертал, че това не са извър
шили пито неговите сътрудници.

В писмен отговор на движението 
”Отпор”, което поиска отговор от Ко
щуница, за това дали миналия юни е из
дал заповед на Югославската войска да 
нахлуе в сградата на Правителството на 
Сърбия, Кощуница посочва, че за въп
роса на ” Отпор” е узнал от вестниците и 
повторил, че още на 27 юни е отговорил 
на министъра на полицията Душан Ми- 
хайлович, че никога не е заповядвал нахлуване в 
която и да било правителствена институция и че това 
не е извършено и от неговите съветници.

В отговора си на ” Отпор” Кощуница посочва, че

^Председател на Матицата е Пене Димитров от Босиле
град, а председател на Управителния съвет - Цветко 
Иванов от Димитровград

В Босилеград в събота беше формирана Матица на българите 
в Сърбия - неправителствена и непартийна организация, която ще 
настоява да се запазва националната идентичност на българското 
малцинство, както и да се решават всички други проблеми из 
живота му. В присъствието на значителен брой интелектуалци, на 
учредителната скупщина бяха избрани и нейни органи. Предсе
дател на Матицата е Пене Димитров, професор по български език 
от Босилеград, докато председател на деветчленния Управителен 
съвет е Цветко Иванов, дипломиран технолог от Димитровград. 
Понеже според приетия Устав в нея могат да членуват всички 
българи от предишната и сегашна Югославия, едно вакантно 
място в съвета е запазено за банатските българи от Войводина.

Подкрепа за създаване на Матицата като неправителствена и 
извънпартийна организация, която ще настоява да се запази на
ционалната самобитност на малцинството, даде и Съюзното мин
истерство за национални и етнически общности. Министърът 
Расим Лянч лично честити формирането й с поздравителна теле
грама.

С ОТВОРЕНО ПИСМО ДЖИНДЖИЧ ОТГОВОРИ НА "ОТПОР"

НИКОЙ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ Е 

ПОДСЛУШВАЛ КОЩУНИЦА
” Службите, които са оспособени за 

такава дейност се намират в Министер
ството на вътрешните работи, също та
ка са изпълнявали задачите си в съзву
чие със законите и никога от мен или от 
който и да било друг човек в Правител
ството не са получили нареждане да под-

^ слушват която и да било политическа
I личност, толкова повече самия президе-
■ нт на СРЮ”, посочва Джинджич.
О Заставам зад тези две твърдения с аб-
■ солютна морална и материална отговор-
I пост и повтарям, че пито Бюрото, пито
■ която и да било друга служба на репуб-
■ ливанското правителство не е подслуш-

Сръбският премиер Зоран Джинд- 
”нито правителственотожич заяви, че

Бюро за комуникации, нито която и да 
било друга служба в Правителството не 
е подслушвала президента 
слав Кощуница, не прави това и днес, а 
няма да го прави и в бъдеще”.

Отговаряйки с отворено писмо 
проса на ” Отпор” има ли апарати за 
дслушване в сградата на правителстве
ното бюро за комуникации премиерът 
посочва, че от 26 юни 2001 година нито 
една служба на Правителството на Сър
бия не се занимавала с незаконни деи-

"ГГе ^лоурТиза под^ГанУГито се е запи- вала -рендета па СРЮ Вов^ав Козница, топа ме 
нито е имало уреди за под у » „„«.„„уяниитс се прави и днес, а няма да се прави и в бъдеще , се

мавало с такива посочва в писмото на Джинджич до ”Отпор”,които на тази тема се изнасят в общественост I

на СРЮ Вои-

Шна въ- 
по- :Ч| (На 3 стр.)

V. 1

ЩШ ИЗОСТРЯТ СЕ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
ЮМКО И КОБОС

ЕДНИ ТЪРСЯТ ДЕЛБА, 

ДРУГИ ПОЛИЦЕЙСКА 

ЗАЩИТАДОГОВОР НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И 
ТРИТЕ СИНДИКАТА

МИНИМАЛНАТА ЦЕНА НА ТРУДА 3915
ДИНАРА

♦Представители на ЮМКО обвиняват председателя на 
ОС Владимир Захариев, че бил начело на стачкуващите 
работници, които не позволили да се откарат машини 
от Босилеград за Враня. «Йордан Божилов, председател 
на синдикалната организация в КОБОС: - Ние, работ
ниците, сами се организирахме, за да защитим правата 

изискваме да се извърши делба на имуществото

компания ЮМКО от

потенциалния минимум и за тази сума да внесе 
задълженията за социално и здравно осигуря
ване.

Представители иа Правителството на Сърбия, 
иа работодателите и на трите най-големи синди
кални централи се договориха във вторник мини
малната цена на труда в Републиката за пери \ ат 39 436 работници, което
юли-декември тази година да бъде 3915 динара, .
т.с. 22,50 динара за един грудочас. Републиканският министър на труда Драган

Според новия Закон за трупа , Милованович каза, че най-новата минимална це
дена иа труда се уточнява за пери Д |1а 11я труДа представлява 45,3% от средната зап-
година, а доскорашната цена си . - лата в Републиката и че е увеличена с 20,5% в
т.е.18,46 динара за един трудочле. „абот- сравнение е досегашната.

Работодателят се задължава иа всеки рао.,1 1 
ИИК да плати новата минимална цена, сиреч екз-

си и
Минимална заплата в нашата република по- 

с 2% от всички
Отношенията между представителите на 

Враня и работниците в босилсградската конфекция КОБОС, 
която от 1997 година работи в състава па компанията, се изостриха 
толкова, че едва ли някой може да предвиди каква ще бъде 
развръзката иа този конфликт. Босилсградскнтс конфекционери 

500 души, от 1 юли стачкуват поради ниски и нередовни 
на компанията е взело решение да ги

- около 
заплати, а ръководството 
уволни от работа. (На 5 стр.)
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УНГАРСКИ ВИЗИ
ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ИХЪРВАТИЯ ПРИСЪСТВАХА 

НА ОТКРИВАНЕТО НА 
ФЕСТИВАЛ НА КУЛТУРАТА

ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕОРГИ 
ПЪРВАНОВ СЕ ЗАВЪРНА ОТ 

ХЪРВАТИЯ
«ЯМА НАТИСК ОТ ЕС
*От въвеждането на унгарски визи най-много 
се опасяват войводинските унгарци и югослав- 

бизнесмени, които имат банкови сметки 
в Унгария или сътрудничат с унгарски фирми

Президентът Георги Първа1шв^сс завър^и^ат^шт1фИД-

глава на

ските „а България и Хърватин Георги Пър-
меж-певно официално посещение п 

радио. Първанов имаше срещи с държавния 
Хърватия Стипс Месил, е премиера Ивица Ралан и с пред
седателя на Събора Златко Томлил. "Необходим е нов 
солиден закон за българите в лужбина, конто да им поз
волява да правят бизнес, да улат, да сс лекуват при същите 
условна, квкто българите в страната”, топа с заявил през
идентът на страната на срещата си е българската общност 

българската църковна община в Загреб.
също бизнесмените, които 

начинания в чужбина, да получат

Унгария и останалите страни-кандидатки за члепетпо в 
Европейския съюз са дл ъжни да съгласуват визовия си 
режим с цялото пространство па европейската пстнадссс- 
торка преди да влязат в съюза, но Европейската комисия 
с поискала от Будапеща да ускори въвеждането на визи за 
югославяиите, съобщиха източници от Брюксел.

От въвеждането на унгарски визи за гражданите па СР10 
най-много се опасяват етническите унгарци от Войводнпа, 

бизнесмени, които имат банкови 
сметки в Унгария «ли сътрудничат с унгарски фирми.

”Щом стане членка на ЕС, Унгария ще бъде дл ъжна да 
приложи всички шснгенски предписания, което означава, 
че гражданите на СРЮ няма да могат да влизат 
страна без виза”, казва подпредседателят па Съюзи па 
войводинските унгарци Лаело Йожа.

дупароден
остров Бриони, предаде XI I.

След края па церемонията 
ят президент завърши лстиридневната

а Месил по време па официалното му изпращане 
изрази задоволство от посещението па българския си ко
лега като изтъкна, ле сътрудпилсството между България 
и Хърватия е претърпяло съществено развитие в полза па 
двустранните интереси. Хърватският президент допълни, 

време па зав ършителните разговори са поспи пати 
договорености за развитие па сътрудничеството и в оола- 
сгта на просветата, културата и спорта, освен в сферата па 
икономиката.

откриването български- 
визита в Хърва-

но
не

тия,

в Хърватия и па 
Според него, необходимо е

както и югославските подкрепят културните 
данъчни облекчения. чс по

ГРЪЦКИЯТ ПЛАН ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 

БАЛКАНИТЕ ЩЯЛ ДА 
ЗАПОЧНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ, А НЕ 

ОТ ЮГОСЛАВИЯ

в тази

ДО 1 ГОДИНА УНИЦЕФ ЩЕ 
ОТКРИЕ РЕГИОНАЛНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В 

БЪЛГАРИЯ

Говорителят на унгарското вз>нншо министерство 
Тамаш Тот обаче отхв ърли слуховете, че под натиска па ЕС 
Унгария ще въведе визи за гражданите па Югославия. Пред 
кореспондента на Бета от Будапеща 'Гот заявил, че и ” след 
промяната па правителството Унгария не е променила 
становището си по въпроса за визите, както и по въпроса за 

нейното приемане в ЕС”.

Гръцкият заместник-министър на външните работи Ан- 
дрсас Ловсрдос съобщи в Солун, чс осъществяването на 
гръцкия план за възстановяването на Балканите ще започне 
от България, а не от Югославия, както беше съобщено в края 

април, предаде БНР. Това се налага поради пречки, 
свързани с липсата ва юридическа самоличност на Черна 
гора, каза Ловсрдос, цитиран от агенцията ЛИЛ. Той говори 
на заседание на комисията за наблюдение на гръцкия план за 
Балканите, която заседава под негово председателство 
участието на регионалния министър за Македония и Тракия 
Йоргус Пасхалидис. На заседанието бе съобщено, че 
съответния договор за сътрудничество в развитието с Бъл
гария е бил парафиран едностранно от гръцка страна 
налня петък. В рамките на гръцкия план за възстановяване 
на Балканите ще бъдат отпуснати общо 550 млн. евро за срок 
от 5 години. От тях България ще получи 55 млн. евро. 
Лъвския дял - 265 млн. евро - ще получи Югославия.

Приключи срещата на външния министър Соломон Паси 
с директора на Регионалното бюро на УНИЦЕФ в Женева 
Стивън Уудхауз и заместник-директорката на Регионалното 
бюро на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа, Прибал- 
тийските държави и ОНД Шахназ Кианиан-Фирузгар.

Едно представителство на УНИЦЕФ в България би стъ
пило върху отличната основа, положена от работата на Бъл
гарския Национален комитет за УНИЦЕФ и би доразвило 
постигнатото в името на доброто на българските деца, заяви 
след срещата Стивън Уудхауз. ” Не можем да откажем такова 
предложение”, каза министър Паси и добави, че предвари
телните преговори за сключване на споразумение между ор
ганизацията и нашата страна започват веднага и ще про-

задължеинята си пъв връзка с
"Унгарското външно министерство няма информации 

за натиск от ЕС, освен по въпроса за задълженията, които 
произтичат от членството в ЕС”, допълнил говорителят.

па

и с
ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛ

ТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА СРЮ - ЕС
МИ-ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

ЗА ПРЕГОВОРИ дължат около една година.

^Следващата стъпка е изготвяне на "студия за 
осъществимост", която трябва да получи наесен 
положителна оценка от ЕС

Последното заседание на консултативната работна група 
СРЮ - ЕС, което бе проведено в сряда в Белград, пред
ставлява край на "началото на преговорите” за приобщава
нето на нашата страна към ЕС. Истинските преговори по 
този въпрос ще започнат след като Европейският съюз пре
цени, че Югославия се е подготвила както трябва за подпис
ването на Споразумение за стабилизация и приобщаване 
към ЕС. Тази оценка ще бъде дадена въз основа на ” сту
дията за осъществимост”, която трябва да бъде изготвена 
до есента.

Съюзният вицепремиер Миролюб Лабус и директорът на 
Отдела за Западните Балкани към Европейската комисия 
Райнхард Прибс оцениха на пресконференция, че пз>рвата 
фаза на преговорите между СРЮ и ЕС е приключила 
успешно. Постигнато е пълно разбирателство и съгласие по 
всички съществени въпроси, но тепърва трябва да бъдат 
завършени още много работи. За да може ЕС да пристъпи 
към изработка на "студия за осъществимост”, преди всичко 
е необходимо да бъде приета Конституционната харта на 
новата сръбско-черногорска държава. Така ЕС ще знае с 
кого трябва да преговаря занапред, а в страната ще може да 
започне хармонизиране на вътрешния пазар.

С1^Ггоре1ЦАТЕ^]~^ 

ГРАЖДАНСКО 
НЕПОДЧИНЕНИЕ ЗАРАДИ 
УНИЩОЖАВАНЕТО НА 

РАКЕТНИТЕ КОМПЛЕКСИ?

ОПОЗИЦИЯТА: ИСКАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯ ЗА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
УНИЩОЖАВАНЕТО НА СС-23
БСП и СДС в Стара Загора настояват за изготвяне па 

на въздействието върху околната среда преди 
унищожаването на ракетите СС-23, ”Фрог” и ”Скъд” на 
полигона край старазагорското село Змейово. Това 
обявиха на последователни пресконференции в понедел
ник областните лидери на двете партии Трифон Митев и 
д-р Стефан Радев. Те сс обединиха около становището, че 
е необходима комплексна оценка, която да изготвят 
хемици, медици, оръжейници и еколози. Според тях из
водите от оценката трябва да бъдат подкрепени с подписи 
за персонална, а не политическа отговорност. Във 
вторник народните представители Емилия Масларова, 
Ангел Найденов, Георги Пирински и кметът на Стара 
Загора д-р Евгений Желев сс срещнаха с министъра на 
околната среда Долорес Арсенова и с военния министър 
Николай Свмнаров.

оценка
* ВС на БСП Протестира срещу ойишише за заблуда 

на общественото мнение относно унищожаването на 
ракетите

Изпълнителното бюро па Висшия съвет на БСП про
тестира остро срещу опитите да бъде заблудено 
общественото мнение с проведените па полигона Корен 
демонстрации по взривяването па авио-бомби и сравнява
нето с ефекта, който би предизвикал унищожаването па 
ракетите СС-23, ФРОГ и СКЪД, предаде БНР. Тази поз
иция изрази председателят на областния съвет на. пар
тията Трифон Митев.

Социалистите ще оформят своята окончателна поз
иция след срещата си с министрите Арсенова и Свииаров.

ХИЛЯДИ СЕ 

ПРОСТИХА С 

НИКОЛАЙ 

ХАЙТОВ

Г .7?
■ '

ДНЕС В ГОЛЕШ, НА ЮГОСЛАВСКО- 
МАКЕДОНСКАТА ГРАНИЦА 1 от;

1»
НЯМА ДА ИМА 

ГРАНИЧЕН СЪБОР
яжщшI

Хиляди сс простиха на 3 юли тази година Н 
с големия български писател Николай Хай Ш 
тов. Инициативен комитет

Днес па югославско-македонската граница, по-точно 
в босилсградското село Голсш, няма да се проведе 
планираният граничен събор за жителите на Босилс- 
градска и Кривопаланешка община. Инициативата за 
провеждане на събора - пръв след разпадането на 
предишна Югославия - беше подета преди месец и 
половина от кметовете па двете крайгранични и съседни 
общини Владимир Захариев и Люпчо Петковски, 
бяха поискали разрешения за това от компетентните 
органи в д ържавите си.

-Разрешенията пристигнаха преди няколко дни, но 
беше късно за организиране на събора, казва Захариев. 
- Ще го организираме наскоро, но кога точно ще стане 
това, не мога да кажа, понеже трябва да вземем 
съвместно решение с ръководството на община Крива 
паланка - оповести кметът.

Г1
организира

поклонението пред тленните му останки в 
зала "Света София” на Народното събра
ние на площад ” Батенберг” № 1. Склопи 
очи един от най-зрящитс хора на България, 
каза в словото си от името на Съюза на 
българските писатели Марко Семов.

Почит към обявения приживе класик на ЙК? 
българската литература засвидетелстваха другият символ, ни 
президентът Георги Първанов, председа- 

Народното събрание Огнян Герд- 
лидерът на БСП Сергей Стани-

шев. Депутати, писатели, почитатели и съселяни на Хайтов положиха цветя пред тленните му 
” Диви,разк1зм"еВ,,1,а ВаЛЯ БаЛКа"СКа " Фа"Ларят Петър Янев изпълниха песента ” Росинка”

В късния следобед процесията премина по централните софийски улици и пред Народната библиотека бе
организиран траурен митинг, на който говори писателят Антон Дончев. оиолнотска ос

гаУт.

.които

Родо Валя Балканска също се поклонипише
пред големия пие агнелтелят па 

жиков и

останки.
в памет па автора па

В.Б.



"5? СЕДМИЦАТА12 юли 2002 г.

КОЩУНИЦА РАЗГОВАРЯ С ПАТРИАРХА ЗАСЕДАНИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКАТА КОМИСИЯ ЗА МАЙЧИН ЕЗИК

ОСНОВАТА НА 

ДЪРЖАВАТА Е 

НАЙ-ВАЖНИЯТ 

ВЪПРОС

ПОСТЕПЕННО ПРЕМИНАВАНЕ 

КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

I *От следващата учебна година обучението в предучилищните заведения трябва да 
бъде на български

Югославският президент Воислав Кощуница разговаря в 
сряда с Негово Светейшество сръбския патриарх господин 
Павле. В продължителен и сърдечен разговор бяха обсъдени 
тежките обстоятелства, в

Общинската комисия за подготовка и реали- нени евентуални общи предложения за двете об- 
зация на обучението по майчин език обсъди ми- щини, които ще бъдат изпратени в Министер-
налия петък няколко варианта и предложения за ството на просветата, 
статута и обучението на майчин - български език 
в училищата в Босилеградска община.

Членовете на комисията са единодушни, че от граждани и родители да изкажат мнения по 
предстоящата учебна година обучението в преду- въпроса за обучението на майчин език. Някои от 
чилищните заведения трябва да се провежда на членовете на комисията заеха становище, че ор- 
българскн език, доколкото Министерството на га1шзирането на една такава среща ще бъде 
просветата осигури дидактически средства за ре- излишно и смешно, защото ”ако сме община с 
ализирането на учебната програма. От ш до шй 99% българско население, тогава е ясно на какъв 
клас обучението трябва да се провежда на майчин език трябва да бъде образованието ни”. На засе- 
език от началото на учебната 2003/04 година, а в данието бе казано, че въпросът за обучението на 
по-горните класове (от V до VIII) - после- майчин език не трябва да се политизира, както и 
дователно да преминава от сръбски на български че образованието на майчин език не се налага от

комисията, а това се изисква от съответните зак- 
За обучението в босилеградската гимназия они за малцинствата и от европейските инсти- 

имаше три различни предложения. Според Дежка туции и стандарти. Ние сме единственото малсин- 
Георгиева часовете по български език в гимназ- ство в 
иалното образование трябва да преобладават, т. майчин език и ако върнем езика си, няма да загу- 
е. да бъдат 4, а часовете по сръбски да бъдат 2. бим нищо, както нищо повече не сме получили с 
Второто предложение бе на Антон Тончев, образованието на сръбски език.

Комисията е на становище, че сега трябва да се

които се оказа Членовете на комисията обсъдиха и възмож-страната,
изключително неблагоприятното положение на сръбското и 
другото неалбанско население в Косово и Метохия

ността да бъде организирана трибуна, на която
и натиска,

който се упражнява срещу нашата страна, особено посред
ством Хагския трибунал.

Както съобщи кабинетът 
патриарх Павле Кощуница е

по-бързото конституционно преустройство на 
държава на Сърбия и Черна гора и отделно на 

Република Сърбия, като посочи, че в настоящия момент този

на югославския президент, пред
подчертал значението на

възможно
съвместната

въпрос е много по-важен от който и да било друг и по 
значението си той надминава всеки друг, партиен, локален или 
личен интерес.

Патриарх Павле изрази увереността си, че няма да има 
отклонения в усилията за цялостната демократизация на 
държавата и за моранлото възраждане на обществото.

език.

страната, което няма образование на

СНОЩИ В СУ Р ДУ ЛИЦА ЗАПОЧНА според когото часовете по български и сръбски
трябва да бъдат еднакви - 3 на 3, докато Пене търси най-разумното и най-реалното решение на 

Димитров предложи обучението и в гимназията, проблема. Но на първо място не трябва да има 
както и в основното училище, да премине изцяло политизиране на въпроса, нито пък страх от

политически натиск. Защото е крайно време да се 
които ни се полагат, бе

език

ВЛАСИНСКО ЛЯТО 2002
С откриването на изложба на фотографии под название ”Муз- ,,а български език. 

икално щастие” от швейцарския фоторепортер Пабло Фернандез Предложенията на комисията ще бъдат пре- даде шанс на правата, 
Алварез, в хола на Културния център снощи в Сурдулица започна доставени на Общинската скупщина, а тези дни се изтъкнато на заседанието.

очаква и едно общо събрание на двете комисии от 
Босилеград и Димитровград, за да бъдат уточ-

К. Велинова17-та поред традиционна културна манифестация ”Власинско 
лято 2002”. Пред любителите на художествената фотография се
представи и швейцарското трио Естел Май (цигулка), Каролин 
Ламберт (пиано) и Силвана Ензе (флейта).

Манифестацията ”Власинско лято” всъщност е квалифи
кационно състезание на духовите оркестри от Югоизточна Сърбия 
за участието в манифестацията ” Драгалевска тръба 2002.

Постепенно ”Власннското лято” става международна мани
фестация, защото освен швейцарското трио тази година участва и 
фолклорен ансамбъл и духов оркестър от Кюстендил.

В рамките на манифестацията са предвидени редица меро
приятия и съревнования - промоции на нови книги, плувни 

състезания по спортен риболов, готвене

ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 

НА МАЛЦИНСТВОТО
^Ч> (От 1 стр.) обучението в училищата на малцинството трябва

_ ___ _ „„ да се провежда на майчин език, а не на сръбски;
В програмните определения на М г ата се Д Р то „ местните мед1Ш трябва Да е

каава, ие тя, като гражданско обединение на ^ ^ ^ „„ жвнието трябва да е
българите, е отворена към всички граждани, ^ ^ и заедно ^ сръ6ския>' трябва да
независимо от тяхната национална, верска, ра- .«ргтиптп
сова и политическа принадлежност. ”Матицата <™»е официален в органите на местното

„„ мг,,тт управление в общините с българско население, 
се застъпва за пълна толерантност, съжител- * * асе тастьнва та , вза„м„о В програмните определения на Матицата е

с оста- посочено и нейното
проблеми на малцинството. В тях 

се казва, че тя ще настоява да се намират
стопанската

на спе-състезания и
циалитети от риба ... и, разбира се, много, много музика.

Манифестацията ” Власинско лято 2002” приключва в неделя с 
културно-забавна програма и провъзгласяване на победителите за 
тая година.

Деян Мирчев
всестранно разбирателство иство,

сътрудничество със сръбския народ и 
палите национални малцинства, както и за пълна 
лоялност към държавата. Тя отрича всички ви-

II ШОВИНИЗЪМ

отношение към ик-
СПОМЕН ономическите

ПЕТРОВДЕНСКАТА 

СРЕЩА НА 

ГРАНИЦАТА

решения за превъзмогване на 
изостаналост на общините, в които живее мал
цинството. Подчертава се, че тази изостаналост 

не се дължи само на природните 
фактори, а много повече на 
системното пренебрегване 
проблемите.

Седалището на Матицата е в 
Босилеград и затова присъства
щите поискаха

дове екстремизъм, национализъм
Миле Николов Присойски, литератор отказа

Ниш, и един от инициаторите за създаването на 
Тя, продължиорганизацията, 

той, няма да се 
„висша политика”, нито ще се 
бори за

Матицата на българите в 
Сърбия ще има свой сим
вол - светите братя Кирил и 
Меодиц и свой ден - 24 май.

занимава с на

заемане на кметски 
в общините, а ще се 

за по-сносно положение

страни на границата. Сломи втурнат през нея, слсд
граничната бразда с нетърпение чакаха Д» дърР„с,шя „лет,
като официалните лица и в Р„„ ,|а административната
разделящ един и и »»Р°Д Д по си г]ат:1 „а Ньойския договор, 
линия , наречена граница, мил У застрашнТелно стърчаха остри 
Спомням си и окопите, от И няДС1,ат” минаващите нелегално

кресла
грижи

=1е1ее==
тукашната 

помещение за

и за на Сърбия, от редовни помощи и донации на 
България, бюджетите на ОС в Босилеград, 
Димитровград, Сурдулица и Бабушница, 
от донорства на дружества и отделни лица.

то живее.
Няколко души, който взеха участие в раз- 

е застрашена самобит
на кто и

искванията, казаха, че
малцинството и че създаването на ор

ганизацията е станало точно на време. Прсдсе- 
Матицата Пене Димитров смята, че

дървени колове, върху които да 
границата.

Оттог ава минаха много 
запомнил друга като тази. 
далечно минало. След студената 
всички граници между някогашните два 
паспорти и започнаха легално да
роднини и приятели, да търгуват... Италия, между Италия

Минавал съм границата междуСяоИ,
и Швейцария, между Гърция и УР никакво особено усещане. Но
две страни около Кипър. И ""югославия „ България, все
винаги, когато минавам гра! < ^ „ЯКокъв невидим плет,
ми се струва , че продължав Д новите политици на дсмок-
който пито дошлата демокрация, ни ,С||ЯШ1Т да премахнат
ратичните „ром.ни в Д-^^Д^Ги^окога^
“Т ™Гп^еТ.й ЕДНО време ходехме на слава 
а днес едва ли там има кой да слави.

ността на В.Б.

война се почувства- затопляне на 
I блока, хората се сдобиха с 

минават границата, да

дателят на

СУРДУЛИЦАпосещават

САМООБЛАГАНЕТО НЕ МИНАна тези

пълнолетните граждани а повечето м-анобщво- ваъОт над наГо о”
сти на Сурдулишка община не прцеха предло Р Д ^ П5Т 22.тс мсстнн общности самооблагането
ново петгодишно местно самооблагане. Не го гла 3™ то ио общинската администрация до момента —

на 2007 години да се съберат над 63 милиона динара.
В ОС в Сурдулица узнаваме, че] гражданите в сур- 

дулишкота местна общност дори и не са дошли да гласу

ва

1С

в С. ВЪЛКОВИЯ,
:1:

МА.Т.
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БОСИЛЕГРАДЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА 7 ЮЛИ

ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА 
НА КИНСТАН

ОШшШ_____
ОТ СЕМИНАРА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ "КРЕАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ 

ХОРАТА Гамн юли* Денят на -п.сггаписто в Сърбия - в Коеиле,адска 
Седми юли м п местността Кин етан на планини

община по традиция бе «пиамУ СУБИОР и на ОЯщин-
Ц ьрноок. делегации на Обн.шкяия тбор ц „ Вя ,

^'щГГкто ” -и— - ............ ..
положиха свежи цветя ..ред наметннка на 14 партита.,,., които са та„,- 

б май 1944 година на Цьрноок. Същевременно всички 
впие. стван.и запалиха свещи и почетоха паметта на за. ипалиге 

Р На тази дата „артизански части от Косово и Метохия, от Маке
дония и България са се сражавали с тогава,,,,,ата българска войска.
Загиналите наряза,,,, били „огреба,,,, „а

тленните останки „а 14 от тях ояхл ноложе,,,, „ 
на ОО па СУЬНОГ,

От 27 юии до 7 юли в хотел
”Мнр” в Звонска баня димит-

”Креативеи цен-ровградският
тър” проведе семинар на тема

нали на

” Ненасилствсна комуникация и
креативна трансформация 
конфликтите”.

на

а през 1947 година 
гробница в Кин стан, каза

В продължение на десет дни Стоян Евтимов, членчетиримата треньори: Босилка
Янушсвнч и Дарко Макрович от
Белград, Владимир Кръстим от
Нови Сад и Розета Алексови от
Димитровград учеха двадесет
ина младежи и девойки от Ниш,
Пирот, Димитровград и Бабуш-
ница как по-добре да разберат и
да анализират отделните кон
фликти, как да разпознават

ПОЛЗОТВОРЕН СЕМИНАР:... Младежите и девойките
научиха много за

преодоляването на
конфликтите

пръснаха, сподели Слави-ми се
Васова от Димитровград.ца

Особено ми е драго, че с нова
компания отпразнувах рожде
ния си ден, подчерта тя.

Четвърти юли - Денят на боеца, който винаги досега беше 
честван заедно от Босилеградска и Търговищка община в мест- 

Буков рид, сега не беше ознаменуван. Представители на

И Едита Алексова е щастли
ва, че ”чрез съвместна групова
работа научихме да преодолява- ността

босилеградския ОО на СУБНОР казват, че тази година домакини 
трябвало да бъдат колегите им от Търговище, но не им е известно 
защо не са поели организирането на празника.

ме ‘конфликтите’, пред които ни
изправяха треньорите ни”.

-Научих много за толерант
ността и взаимното разбирател-Работата на семинара преми

на по групи п разговори между 
тях.

силието на личен и обществен 
план и чрез толерантност в ко- 
муницирането да го предотвра
тяват и превръщат в ненасилст- 
вен начин за решаване на стъл
кновенията.

като посочи, че 4 юли и 7 юли са знаменателни дати в историята 
някогашните и сегашни югославски народи.

Като инициатива на борческата организация, в местността Кин стан 
е изградена паметна чешма и е създадена възпоменателна гора. Под 
ударите на времето обаче паметникът започнал да се руши. Налага се, 
казва Стоев, да го ремонтираме, но все още нямаме пари.

на
ство между различни по всичко 
хора, каза Анкица Петрова от 
Звонци.

Текст и снимки. С. Рангелов
- Искрено не очаквах много 

от семинара, но сега ми е драго, 
че съмненията и недоверието

В.Б.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ В ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД

КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ 

ХУМАНИТАРНИЯ 

КОНЦЕРТ?

ОТВОРЕНО ПИСМО НА 

ГРАДНЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНАТА
На последната сесия на ОС в Босилеград отборникът Мило 

Миленов попита: „Ако това е вярно, защо парите от концерта за 
болните от рак в общината са похарчени за питиета и ястия?” 
Същевременно той подчерта, че от билетите са събрани около 
5300 динара, а в кафенета са похарчени около 9600 динара. Пред
седателят на ОС Владимир Захариев каза, че не е участвал в 
такива гощавки, но че ще настоява въпросът да се проучи и на

За състоянието на училищната сграда в село 
Лукавица писахме в нашия вестник, а и отбор-

влияние върху предложената цена, както и 
допълнителни отстъпки в цената).

И този път ”Градня”, фирма с лиценз заниците повдигнаха този въпрос на заседания на 
Общинската скупщина. Впоследствие общин- провеждане на подобни дейности, е подложена па

конкуренция от фирма, която не из
пълнява минималните
нелоялнаската администрация обяви публичен търг (лн- 

цитацня) за ремонт на училището, резултатите 
от който бяха съобщени преди няколко дни.

По повод на тези

законови разписания за 
строеж на обекти в смисъл на чл. 32, 33 и 36 от 

а-- Закона за строеж на обекти (Сл. гласник на Р С
резултати Оощественото 44/95,24/96,16/97 „ 43/2001). 

строително предприятие Градня от Димит-

следващата сесия ще даде отговор.
Изследвайки въпроса, стигнахме до сведения, че хумани

тарният концерт „За борба срещу раковите заболявания и бед
ността” е организиран съвместно от Общинската организация на 
Червения кръст и Центъра за култура. В концерта са участвали 
около 70 деца от Сурдулица и Босилеград. Представители на ОО 
па ЧК организирали за тях скромна вечеря в столовата на ос
новното

Дадено е предимство на една занаятчийска 
ровград отправи отворено писмо до председа- работилница, която осигурява работа 
теля на Общинската скупщина, в което се каз- на пет души,

двама от които са собственици, единият е счето
водител и още двама в ”производството”, за 
сметка па 77 семейства, зависими от ”Градня”.

изразходване на

ва:
” Уважаеми!училище, която била подсигурена с помощта на 

„Напредък”, „Ибер” и Центъра за култура, който осигурил 
сандвичи. Директорът па ЦК Любос Пейович не крие, че една 
мъжка дружина - хора от културното ведомство и други - се от
били в едно кафене, но не пожела да каже с колко сумата 
надхвърля 9000 динара. Това, казва, било делова тайна!

След вечерята Пейович използвал предимствата на местната 
радиостанция, като предупредил собствениците на кафенетата да 
не обслужват онези, които искат да пълнят коремите си за сметка 

ведомството! Центърът за култура все още не е платил 
гощавката в кафенето, пито пък е предал парите от концерта на 
Червения кръст.

В ОО на ЧК

Обръщаме се към Вас по повод съобщение- Дали това е най-правилното 
то на вашите специализирани служби за резул- средствата от бюджета, събрани от данъкопла

тците в общината!?
Считайки, че не сте запознати по-подробно с

от публичния търг за ремонтиране на 
сградата на училището в село Лукавица.

Начинът, по който ” Градня” е елиминирана, е на*,и,,а за възлагане на работите около училището 
повече от скандален. в Лукавица, пие Ви молим да върнете публичния

Самата процедура на търга е необичайна и е в зако»югге рамки.
м ^ уважение, от името на работниците в ОП 

предписания, в противовес с Правилника за ус- гРаД,,я \ директор Славча Тодоров, 
ловията, начина и процедурата за даване на стро- пР|,пом,,им ,,а читателите, че ремонтните
еж на обекти (”Службенн гласник” на Р Сърбия Д®|",ост” в училището са предоставени на частната 
25/97.) фирма Ваша къща”, единият от собствениците

Процедурата не съответства на предписанията ,,а която’ Йоваи Ружич, 
за публични търгове, пито пък е в съответствие с °Т ВИ

татите

проведена извън всички положителни законови
на

не навлизат в подрони пости защо ” дружината” 
тази вечер не останала с децата-участници в концерта. ” Смятам, 
че почерпушката в кафенето няма нищо общо с парите 
церта и се надявам, че тези дни Центърът за култура ще ни ги 
предостави на нашата джиросмстка, казва Руска Божилова, секре
тар па ОО на ЧК. ” Частната фирма „Анитекс” внася 2000 динара, 
общинското синдикално представителство - 500, така че ще се 
съберат към 8000 динара. Малко са, но скоро ще ги разпределим 
на няколко болни н закъсали хора”, оповести тя.

строителен техник, е един 
—щнитс членове на Съюза на граждани ”Цари

брод и председател на отборническата група па 
същата партия в ОС на Димитровград.

Писмо с

от кон-
начина на възлагане 
предлагане на различни оферти.

Условията за възлагане на работа са подме
нени, след като запечатаните оферти (предложе
ния) са отворени, което е в противоречие 
сочения Правилник (отказани са позициите 
баряне и елсктродейностите,

на определени дейности чрез

почти същото съдържание е отпра- 
и до инспектора по строителство в общината. 

И двете писма са с дата 5 юли 2002 г.
вено

с по
за съ- 

косто оказва А.Т.В.Б.
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МИТНИЦАТА

ГИД СТАВА АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО
Миогобройии отсрочвания, С рсшсвис иа директора ва Съюзвата митница г-н Владан Бегович, 

което е потвърдено и от Съюзното правителство, от първи юли т.г. за 
изпълняващ длъжността управител на митницата в Димитровград е 
назначен Ивап Денчев, юрист от Димитровград, който през последните 
двадесетина' години работи в митницата.

В първото си изявление за РТВ ”Цариброд” г-н Денчев изтъква 
готовността па митницата да се справи с вейчки проблеми, които носи 
предстоящият туристически сезон. В това отношение той изтъква 
почти стопроцентовото увеличение броя па пътниците за изминалите ' 
шест месеца (през миналата година - 634 000, а тази година те са вече 
един < милион и 70 хиляди пътници). През посочения период са 
прегледаии и около сто хиляди возила и е констатирано, че движението 
на тежките товарни камиони също е увеличено — към 90 хиляди ТИР-а.

А.Т.

заключване на портала 
и на административната сграда, няколко неуспешни 
сипдикални събрания, липсата на кворум и какви ли не 
още проблеми осуетяваха провеждането на заседанието 
на скупщината на ГИД. Най-после

беше спряпа и нераздадепите акции станаха държавна 
собственост. Създаването па акциоперпо дружество ще 
създаде условия за продажбата на фирмата работ
ниците да си получат неизплатените досега пари за 
трудов стаж. Според ръководств9то това е и един
ственият шанс да се запази фирмата. Ръководството 
също така твърди, че различни купувачи проявяват ин
терес към фирмата, но преди това трябва да започне 
производството. Как ще станс това вероятно не 
и на най-големия привърженик на това, директора па 
фирмата, тъй като токът и телефоните са изключени, а 
няма и суровили.

Скупщината не прие искапето па пазачите порталът 
да остапс заключен до започване па производството.

А.Т.

това стана на 5 юли
т.г.

На извънредното заседание, па 
членовете иа скупщината присъстваха и представители 
на Управителния отбор, бе приет статутът па бъдещото 
акционерно дружество, което с едно от условията за 
пререгистриране на фирмата в акционерно дружество. 
А създаване па акционерно дружество е единствената 
възможност да

което, освен

е яспо

се продължи започналата преди
няколко години трансформация, когато на работниците 
бяха предоставепи акции. Неизвестно защо тази акция

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНАЕДНИ ТЪРСЯТ ПОЛИЦЕЙСКА 

ЗАЩИТА, ДРУГИ ДЕЛБА МАЛЦИНА ИМАТ 

ШАНС^ (От 1 стр.) работници, които не позволили 
машините да бъдат откарани 
във Враня. Те поискали помощ 
и от полицията, като се надява
ли, че тя ще накара работниците 
да дадат машините. Полицията 
отказа такава помощ и е под въ
прос дали изобщо ще се намесва 
в решаването на спора, понеже 
досега нито един компетентен 
орган, включително и съдебна
та власт, не каза, че „ЮМКО е 
прав, а работниците на КОБ- 
ОС са виновни”.

капия? - Настояваме, категори
чен е синдикът, всичко да се ре
ши по законен начин и няма да 
позволим да се изкара от фабри
ката нито една машина. Как мо
же, когато те са наши!? Изиск
ваме, продължава той, да се раз
дели имуществото, да се види ка
кво сме имали, когато се при
съединихме към ЮМКО, какво 
е останало от това, каква полза

ЮМКО ИСКА 
МАШИНИ отвените и услужни дейности не се 

нуждаят от преподаватели, възпита
телни, машинни инжинери с полу- 
висше образование, .селскостопан
ски и горски техници, шлосери и 
други металоработници, електрича- 
ри, автомеханици, дърводелци, ши
вачи, зидари, полуквалифнцирани 
дактилографн...

Преди няколко месеца започна 
ипициативата за подсигуряване ра
бота за младите хора с дипломи от 
различни факултети, но като се 
имат предвид потребностите на сто
панството и обществените дейнос
ти, става ясно, че това трудио ще се 
осъществи. Стопанството в общи
ната например се нуждае от чети
рима инжинери по машинпо дело, а 
в списъците на борсата има двама; 
търси шестима инжинери по елек
троника, петима икономисти, двама 
професори по сръбски език, чети
рима зъболекари, двама инжинери- 
химици, двама психолози, двама пре
подаватели по английски, но такива 
кадри няма. Нуждае се от 5 юристи, 
а на борсата има 4, необходим е един 
инжинер но минно дело, но такъв 
пяма, от 3 лекари по обща практика, 
а има двама; един инжинер но енер
гетика, охрана на труда и лссничсй, 
но хора с такава квалификация ня
ма. От друга страна, "суфнцнтни” 
са трима селскостопански инжин- 
ерн, по един професор по ориентал- 
истика, еколог, архитект, полицей
ски офицер ( ! )...

-Трудно върви и с трудоустроя
ването иа висшистите. Допитването, 
което направихме с тях, а по-късно 
и с фирмите н ипетитуцннте, показ
ва, че едва ли 40 % от тях ще по
лучат работа, констатира Марк- 
ович.

В сравнение с други . области, 
Сурдулица сравнително добре се сп
равя с мпогобройпите проблеми, но 
все още в пея пяма условия за оси
гуряване работа на нови работници. 
В списъците на Трудовата борса в 
общината се фигурират имената на 
около 2700 души, което озпачава, че 
почти всеки пети трудоспособен жи
тел е без работа. Средната възраст 
на търсещите работа е 26 години, 55 
на сто от тях са жени, 20% чакат 
работа от 3 до 10 години. Никой оба
че не може да каже със сигурност 
какви са възможностите за трудоус
трояването им.

Томислав Маркович, шеф на 
клона за трудоустрояване в Сурду- 
лица, казва, че сред търсещите ра
бота най-много - около 1250 души, 
нямат никаква квалификация, 65 са 
полуквалифицирани, 490 са квали
фицирани,780 са със средно обра
зование, 93 с полувисше, а 25 души с 
дипломи от различни факултети.

-Преценките показват, че около 
40 на сто от безработните се явяват 
не за да търсят работа, понеже са 
без каквато и да е квалификация, а 
за да се възползват от правата си, 
каквито е здравната защита, дет
ските добавки, социалните помо
щи... - казва Маркович. - Но, въп
росът със свободните работни места 
е изключително тежък. Миналата 
година например в стопанството, 
обществените и услужни дейиости 
беше запланувано да се приемат 834 
работника, но работа за неопреде
лено време получиха само 254 души. 
Положението в това отношепие и 
сега не се е подобрило.

Маркович, който е изготвил ана
лиз за проблемите в трудоустроява
нето, казва, че много хора нямат ша
нс да намерят работа в общината. 
Факт е, че стопанството, обще-

В ЮМКО смятат, че стачката 
не е била организирана по зак
онен път, засегнати са били ин
тересите на компанията, както и 
.поръчката за дрехи за МВР на 
Сърбия, затова изпратили ками
он, с който да пренесат част от 
машините във Враня. Работни
ците в КОБО.С не били съгласни

сме имали ние от компанията, а 
каква тя от нас... Същевременно 
искаме самостоятелност. Кога
то преди два месеца бяхме нас
рочили референдум за отделя
нето ни от ЮМКО, представите
ли на компанията ни убедиха, че 
и без това ще сме самостоятелен 
бизнесцентър, че ще сме самос
тоятелни в стопанисването...От

- Ръководители на ЮМКО недоволстват и казват, че 
съм организирал работниците и съм осуетил 
откарването на машини от Босилеград във Враня, 
въпреки че аз само настоявах проблемите да се 
решават по законен път. Те може би ще поискат да 
пренесат и цялата фабрика, но това няма да стане, 
понеже ще се наложи не те, а нашата община да 
решава проблемите на работниците и на семействата 
им, казва председателят на ОС В. Захариев.

това не стана нищо, ние загуби
хме доверие, а без него пробле
мите няма да се решат.

Когато става дума за 
мно доверие, което всъщност е 
основният проблем в двустран
ните отношения, босилеградс- 
китс конфекционери подчерта
ват, че от години получават по- 
ниски заплати, отколкото коле
гите им във Враня. Когато пре
ди няколко месеца на едно съб- 

понитаха представител

КОБОС ТЪРСИ 
ИМУЩЕСТВОТО си и 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

взаи-с плановете на шефовете на 
ЮМКО и не позволили на во
дача да влезе с камиона в района 
на фабриката. Работниците се 
опасявали, че някои от ръково
дителите на фабриката ще нару- 

' шат правата им и ще предадат 
интересите им и затова поиска
ли помощ от председателя на 
ОС Владимир Захариев. Маши
ните останали във фабриката, а 
работниците увеличили 
на охраната, така че освен ре
довната охрана, фабриката де
нонощно се пази и от самите ра-

- Представители на ЮМКО 
обвиняват председателя на ОС 
Владимир Захариев, когото ние 
повикахме не толкова да ни
окаже помощ при защитата на 

права, колкото да бъде ранис
на компанията защо се получаванашите

напълно запознат с проблемите
така, той каза, че това се е нала
гало, понеже „във Враня е купу
ван социален мир”.

Кой ще трябва да изплюе ка
мъчето сега и кой е (без)отго-

и обтегнатите отношения меж
ду нашата фабрика и компания
та. Те могат да му се сърдят 
колкото си искат, ние го не об
виняваме - казва председателят 
на синдикалната организация в 
КОБОС Йордан Божилов.

Какво е становището на ра
ботниците, какви са техните ис-

състава

ботници.
Представители на компания

та обвиниха след това председа- 
босилеградската ОС, че

ворен за създалата се ситуация - 
дали тези, които вземали или те
зи, от които е вземано? В.Б.

В.Божиловтеля на
е бил начело на стачкуващите

КЪДЕ НА ПОЧИВКА?
гото. За тях няколко хиляди евро, не са проблем. Та тезаплата.росът колко от работещите получават и тазитозиЗа огромното мнозинство димитровградчани

- кой може си позволи да ходи
на всеки няколко месеца сменят колата, защо да не 

местожителството си за един месец и невъпрос всъщност гласи
почивка. Когато сс каже почивка, естествено се

на море. Ни-
Едно време (ех, едно време!) сред Цариброд 

беше популярна Гърция (нашите ” приятели гър
ци). Днес, за да получиш виза, не само че ти трябват 
пари, но и куп документи, за които също се дават 
нари. И след всичко това пак не е сигурно, че ще 
получиш виза, независимо че си се снабдил с гарантно 

някой познат грък, който уж поема раз-

променят и
посетят елитните курорти на Черно или Егейско мо-

чани
иа
има предвид отдих извън Димитровград, 
кой изобщо няма предвид планината, тъй 

планини.

ре.
А обикновеният (или необикновен) царнбродчан- 

един ден да се добере до Ерма
като все-

киму са достатъчни нашите
Средностатистичният царибродчанин, когато му 

почивка, най-напред си по

ни, ако успее поне за 
или
червени букви 
накарат), ще бъде щастлив. А когато почивката мине, 
той няма да разказва за разголените красавици от 
морето, а за количеството сено, което е събрал, за 
градушката, която (евентуално) му ” обрала цареви- 

крайна сметка. Здраве

Смиловското езеро ( и то само ако е празник с 
календара или пък ако децата госе спомене за годишната

коситбата, евентуално за жътвата, ако има писмо от
кожите ти. Затова пък съседна България и курортите 

по-популярни. Но от
миели за
някоя бащина нива, засята с пшеница, или просто за 
бачкането под зоркото око на горещото слънце 
пане е собствената пот. Пред сезона на годишните 

уски той също се нита защо те сс наричат почивка, 
по това време изобщо не си почива.

Но , няма начин, по закона на всеки му се полагат 
почивни дни. Кой обаче може да си позволи да ги 

иа море? Със средна заплата под 3 000 динара 
щастливци. Друг е въп-

по Черноморието стават все
обикновения царибродчанин (то и въп- 

росът дали е той обикновен бн трябвало да сс проучи, 
понеже успява да преживее с толкова малко пари).

Все пак, и Бяло и Черно море ще видят 
кои” царибродчани, една прослойка новоизлюпени 
бизнесмени, натрупали пари най-често по съмнителен 

използвайки времето иа войната и ембар-

и къ-
иово не и за

цата... И пак ще е щастлив 
да е!” - ще рече и ще чака следващата почивка.

вотп
когато само ня-

А.Ташков
прекара 
царибродчани не са от тези начин или
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ОРГАНИЗАТОРИ - 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

ПРОГРАМАТА НА СПЕЦИАЛИСТА ЙОРДАН МАРИНКОВ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА СЛИВИ

РАБОТА ЗА 1000 ДОМАКИНСТВА

^"ат; е по-висока 3 520 динара а доколкото някои иска 
да събере и плевата, тогава цената е 3600 динара.

Той като времето е доста горещо, очаква се
най-скоро време и на територията на Димитровградска

За хората от фалиралите димитровградски ки един от които от 1° Д° 50 ‘Ч’”' 
предприятия или поне <а голяма част от тях може Землището за засаждане на сливите ще се и д

ЕЕЕЕН=ет= Щ|=Ег^:Е=:=
включат около 1000 домакинства 

от Димитровградско. Продукцията от качествени 
сливи (конто изпълняват стандартите на ИСО 
9000 - здравословна екологична храна) годишно 

Според анализите на автора й, програмата би трябва да възлиза на около 7 500 тона. Мссс ш
струвала около 340 хиляди евро. Реализацията й приход на всяко домакинство се изчислява средно 
би трябвало да започне през октомври т.г. и да наоколо 12 500 динара.
продължи 4 години, т. е. от момента на засаж- Програмата предвижда и сформирането на 
дането на дръвчетата (през тази и 2003 година) до Оцощна кооперация или агенция, която факти-

чсскп ще обслужва производителите и ще защи-

автор на програмата за производство на сливи в 
Димитровградския край, която бе представена на 
неотдавнашната донорска конференция, органи
зирана с цел финансово подпомагане на тукаш
ното селско стопанство.

та могат да се

жътвата да

започне в 
община. А.Т.

ГЪБАРСКА ТРЕСКА ОБХВАНА БОСИЛЕГРАД- 
СКОпървите плодове.

За целта би могло да се използват парцели от тава интересите им. _
Председателят на ИО на ОС в Димитровград, 

Емил Соколов, коментирайки посочената прог
рама, изтъкна, че идеята е добра, но не може да 
бъде подкрепена от общинския бюджет.

Явно всичко зависи от това какво ще кажат

трета до шеста категория и то предимно в до- 
реките Нишава и Ерма и рекичките 

Кусовранщица, Погановска и Габсрска, за да бъ
дат напоявани дръвчетата.

Според програмата общата площ на сливовите 
насаждения около 500 хектара. Комплексите от донорите по този въпрос.

ТРЯБВАТ ТИ КЪСМЕТ 

И КРАКА
лннитс на

Б. Д.плантации ще обхващат по няколко парцела, всс- гъбарсканямаше иГъбарска треска обхвана
Босилеградска община, треска. Тя започна от две сед

мици, след зачестилите дъждове

се- това

лата на
От,две седмици хора са плъз
нали по синорите събират ма- и топлото време.

Оливера набира на ден от 4
ЦХФ ЗАПОЧНА ДА СТРОИ ПЪТИЩА В ТРИ СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКО

натарки, продават ги и увели- 
чават семейния си бюджет. Под до 6 кг манатарки, на Сашо 
самия връх на Църноок срещна- средната „продукция 

една четиричленна дружина. 6, Мишо е доволен,
върне с 10 до 15, докато Новица, 
който е известен като един от

РАБОТА ЗА 8 МИЛИОНА ДИНАРА е около 
когато сехмеI - С представители на 

"Изградня" и на 
останалите фирми, 
които ще работят 
благодарение на 
донори, в случая на 
ЦХФ, се договорихме и 
те да станат донори, 
казва Захариев. Те се 
съгласиха, да 
ремонтират спортните 
терени на "Пескара", 
по-точно игрищата за 
футбол на малки врати, 
волейбол и баскетбол. 
За целта ще са 
необходими около 180 
000 динара.

ОС ще подсигури 25 на сто от капиталовложенията
Представители на ОС 
поискаха от 
инспекциите, преди 
всичко от тази по пазара 
и от финансовата 
полиция, да защитят 
берачите на гъби от 
матрапазите, коиуо 
купуват по високите 
села гъбите на ниска 
цена, а след това й 
продават и печелят"без 
работа" .

добрите берачи, никога не се 
завръща с по-малко от 20 кг.

- За брането на гъби ти тряб
ват малко късмет и здрави кра
ка. Когато тръгна в „правилна
та посока”, (а това ми се случва 
често), набирам и по 40 кило
грама. Досега от гъби съм спе
челил около 500 евро, казва Но
вица и подчертава, че повече 
гъби има в други краища на 
общината.

- Увеличи се и изкупната це
на на манатарките и сега е от

Американската неправител- дане на пътища в три села в Бо- 
ствена организация ЦХФ отпус- силеградска община - Долно 
на част от средствата и тези дни Тлъмино, Дукат и Горна Лиси- 
започна заплануваното изграж- на. Пътищата няма да бъдат ас

фалтирани, но се очаква те да 
бъдат ремонтирани и изградени 
до такава степен, че да бъдат 
годни и безопасни за движение.

Според договора, който под
писаха представители на ЦХФ и 
председателят на ОС Владимир 
Захариев, капиталовложенията 
възлизат на 8 000 000 динара, 25 
на сто от конто трябва да под
сигурят ОС и местните общно
сти.

ЕШШ
Комисията за 
преценяване на щетите 
от природните бедствия 
в Димитровградско тези 
дни обиколи нивите в 
село Гоин дол, в което 
неотдавна имаше 
градушка. Установено е, 
че бедствието ще 
намали зеленчуковата 
реколта и тази на 
царевицата с 10-15 %.

- Всички сме от Паралово -
казаха ни в един глас младежите 
Новица Здравков, студент във 130 до 150 динара. Зависи кому и 
Враня, Оливера Илиева, студен- къде ще я продадем, понеже в 
тка в Скопие, Сашо Илиев ивключи в работата и други фир

ми от общината като „Услуга”, 
„Кварц”, Дирекцията за строи
телни площи и пътища, както и 
някои частници.

Работата е поверена на бо- 
силеградското строително пред
приятие „Изградня”, което ми
налата година получи лиценз за 
работи в областта на ниското ст
роителство. Предприятието ще

тази система има и много ма- 
трапази. Но какво да правим, 
когато сме отдалечени от цен- 7

Мишо Симеонов.
През пролетта имаше 

дъждове, но беше студено, така тралинте пътища!- примиряват 
че условията не бяха благо- се гъбарите, 
приятни за богата реколта, за-Б. Д. В.Б. В.Б.

ЗЛАТНА ДВОЙКА
ЧЕСТИТКА

Скъпите ми 
родители

АНГЕЛИНА ЯНКОВА 
АНДОНОВА и ПЕТЪР 
ДЕНКОВ АНДОНОВ 
(Пера Денкица)

от Цариброд

Димитровградчаните Петър Ан
донов, известен сред съгражданите 
си като Пера Денкица, и съпругата 
му Ангелина тези дни (най-вероят
но днес, на Пстровдсн) ще отпразну
ват своята ”златна сватба”.

Петър е роден през 1922 година в 
Димитровград. Баба Ангелина по

са си казали 
съдбовното ДА на 4 
юли 1952 година. 
Оттогава цели 
ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ те 
живеят в сговор и 
любов, всеотдайно 
раздавайки обичта и 
добротата си не 
само към нас, 
техните деца, но и 
към всички хора.

Благодарим ви за 
самоотвержените 
родителски грижи, 
които и след 
толкова години нито 
за миг не намаляват.

Нека да ви е честита 
ЗЛАТНАТА СВАТБА!

Вашият син Данаил 
П. Андонов, адвокат 
от Ниш, със 
семейството си

рождение е гради»чайка, родена 
през 1932 г. Сключили са брак на 4 
юли 1952 г. Сватбата им е била в 
село Градинье, кумували са някога 
известните и богати търговци Да
вило и Баска Шипа.

Дядо Петър твърди за баба Ан
гелина:

”Тя е истинска

и Ангелина Андонови днес

домакиня. Никога не съм се разкаял, 
проживяхме заедно.” А баба Англина казва за съпруга си:

”И той е истински домакин. И аз никога не съм съжалявала, че се омъжих за него. Никога 
не ми е вдигнал ръка. Децата ни изведохме на път.”

А децата им Данаил и Ирена днес живеят в Ниш. Данаил е адвокат, а Ирена икономист в 
една търговска фирма.

От разговора ни със ” златната” съпружеска двойка разбрахме и това, че преди да сключат 
брак, те са ходили малко време. Значи, в техния случай не важи онази народна поговорка — 
” Който се жени на бърза ръка, той се разкайва на спокойствие”.

ожених за нея. Хубавоче се

Като млада съпружеска двойка
Б. Д.
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РАЗГОВОР С ЕЛЕНА АНДОНОВА ОТ БОСИЛЕГРАД, ТРЕТОКУРСНИЧКА В НАТФИЗ В СОФИЯ

АКТРИСА С ПОХОДКАТА НА БАЛЕРИНА
Елена Андонова е родена 

през 1980 година в Босилеград. 
От 9-годишна възраст е в Со
фия, където започва образова
нието си

или ти пречи в театъра ?
- От една страна, балетът 

сическия балет. Възприемах го доста ми помага в театралното 
като нещо тайнствено и се питах

гледах телевизия, често внима
нието ми се насочваше към кла-

сцена. Бих желала да играя, да 
участвам в различни спектакли, 
да опозная различни театри. 
Бих искала да видя какво пред
ставлява театърът в чужбина. 
Лично бих искала да създам 
нещо по-различно - моя трупа, 
мой стил, нещо, което ще има 
зрелище, което ще бъде театър, 
но тайнствен. Във филма всичко 
е кадър, театралната сцена ми е 
слабост. Във филма не можеш 
да вложиш онова, творческото в 
себе си, докато на сцената се 
чувстваш напълно свободен и 
абстрахиран от камери, прожек
тори и т.н.

* Не мислиш, ли, че 
театърът, както и 
балетът и операта, са 
''остарели' изкуства?

изкуство
пластика,

повече лекота, 
гъвкавоств Държавното хорео- как тези красиви тела стъпват

КласХкГйЗ ' СПециалност така грациозно. Единствена бла- движенията, но, от друга страна, 
°алет в “ласа "а годарност за това, че дойдох в той пречи, защото 

Маша Илиева, примабалсрина София и почувствах и опознах 
на Софийската опера. В балет- балета, дължа на баща си. 
ното училище тя учи до 12 клас

на

не всички 
движения в театъра се крепят на 
танца. Имах проблеми с поход
ката и с прекалеио изправената 
стойка, която не е присъща за 
обкновсния човек в живота.

* Какво е за теб балетът? 
Аесно ли е да "стъпваш на 
пръсти' ?

и през това време участва в раз
лични концерти в Софийската 
опера с модерен балет, характе
рни и класически танци. След 12 

продължава образование-
* Как попадна в класа за 
актьорско майсторство и 
пантомима?

- Като всяко малко дете и аз 
съм си мислила, че балетът е не
що много лесно, но за съжале-~ 
ние чак като започнах да уча 
класически балет, разбрах кол
ко трудно е да владееш това из
куство. То изисква много труд, Но

клас
то си в Националната академия 
за театрално и филмово изкус
тво :
Актьорско майсторство 
томнма в класа на Александър 
Илиев и Венцислав Кисьов. В

Елена Андонова

- Отидох неподготвена на 
приемния изпит и затова не вля-

в София със специалност пародия на Хамлет. Другите две 
пред
”МТВ” и ”Бройкаджията”. От 
есента излизат премиери 
” Сънят на момчето” и на 
” МТВ” в учебния театър в 
НАТФИЗ. Специално изигра
хме ” Хамлет” пред Народния 
театър в София, пред НДК, във подходът трябва да се промени. 
Варна, както и в Тополовград, Говоря специално за театъра и 
където с това представление пантомимата, че в тях трябва да 
открихме театралния фестивал се вложи нещо ново, което ще 
в този град. Както знаете, аз и

и пан- ставления казватсезох в чист драматичен театър.
имаше и други врати, от- 

много напрежение, много лише- ворени за мен. Поинтересувах се 
ния и жертви.

те на
момента е редовна студентка в 
грети курс. и от пантомимата и за щастие 

имаше такъв профил. Прие ме 
проф. Инджев в неговия клас и 
аз бях много щастлива, че ще 
изучавам тези две изкуства. Па
нтомимата като театър без думи 
беше напълно непознато изкус
тво за мен и ми беше много ин-

- Не мисля така. Театърът, 
пантомимата, балетът и оп-* Това ли е причината, по

ради която се отказа от 
балета и се насочи към 
театъра?

* Елена, израснала си в 
един малък град, където 
възможностите за разви
тие на изкуството са 
ограничени, а пък ти от 
много малка си проявила 
интерес към него. Сама ли 
избра балета или някой те 
насогш към него?

ерата си остават калсика, но

- Това беше една от причи
ните. Балетът просто няма про
сперитет у нас. Огорчах се и от теРесно* 
отношението на преподаватели
те към балета. Не бях достатъч-

впечатли хората, което ще даде 
моите колеги изиграхме първи- ново послание и ще бъде раз- 
те две представления в Босиле- лично, смесено с песен, танц,* Участваш ли в теа

трални представления? град, за което инициативата си е пантомима, говор, т.е. всички 
основно наша.но ентусиазирана от тях, но пък 

за сметка на това се научих на тези искуства трябва да се 
съберат в едно цяло и да се 
превърнат в едно общо начало в 
театралното изкуство на XXI

- Още от малка бях пъргаво 
момиче, пълно с енергия и ен
тусиазъм. Интересувах се от 
художествена гимнастика и пър
воначално интересът ми беше 
насочен към нея, но когато

- Досега подготвихме вече 
строга дисциплина, уважение три представления и четвър

тото е на път. Имаме две пан-
* Как се виждаш в бъдеще - 
на театралната сцена 
или във филми?

- Определено на театралната

към танца и гъвкавост.
представления - ед- 

” Сънят иа мом
чето” , а другото е ” Хамлет” т.е.

томнмнн 
ното се казва* Владеенето на това 

изкуство помага ли ти
век.

К. Велинова

нови ТЕХНОЛОГИИ ШЖ СЛЕД СТО ГОДИНИ сега може да произведе достатъчно рентгенови лъчи 
за снимане на човешките крайници.

Предимството на уредите с въглеродни напот- 
ръби е в това, че работят при стайна температура, 

1500° по Целзий, което е работната
НОВ ВИД РЕНТГЕНИСАМОЗАГРЯВАЩИ СЕ ЯКЕТА вместо на около

* Въглеродните нанотръби създават силни 
лъчи

температура на конвенционалните рентгенови апа
рати.

има втъкани стоманени мик-Новнят модел електронно яке 
ровлакна, по-тънки от човешкия косъм. Те се перат лесно, свиват се и 
са меки както и основните нишки, от които са създадени.

Известният производител иа вълнени ветровки ”полартек”, ком
панията ” Малден милс” е взела лиценз ог^ Норт фейс” и ще я прилага 
в производството на самозагряващи се якета и слектрични одеяла. 
Когато батериите работят с пълна мощност, притежателят ще 
почувства температура и до 60° но Целзий.

Стоманените нишки, из които минава топлотата през якето, са 
особени поради това, че същевременно пренасят и данни, което с един 
микропроцесор превръща тази дреха в облекло-компютър и желана 

полицията, войската, фотографите, алпинистите, строител- 
които изпълняват ежедневните си трудови

- Ако всичко се развива според очакванията ни, 
ние ще направим много по-малки и по-студени уреди, 
които ще могат да се включват и изключват сра
внително по-бързо, казал д-р Ото Чоу, задочен пре
подавател по физика и науката за материалите.

■ Другите му предимства ще бъдат - по-ниската 
цена, по-голямата сигурност, по-дългия век на 
плоатация, по-малко изразходвана електрическа ен
ергия и по-голяма резолюция (острота) на снимката, 
уточни д-р Чоу.

Информация за това е публикувана 
” Еплайд физнкс летсрс”.

Основната технология за произвеждане на рен
тгенови лъчи не се е променяла вече сто години, но- 
физиците в Унивссритета в Северна Каролина и спс- 

” Еплайд нанотехнолоджие”циалисти в компанията 
твърдят, че наскоро забележително ще я усъвър
шенстват.

Проведените опити показали, че въглеродните 
нанотръби, нов вид въглерод, разкрит преди десет
ина години, създават силни електронни лъчи, които 
произвеждат рентгенови лъчи след като се блъснат 
о метал.

Учените твърдят, че уредът със студена катода

екс-

в списаниетодреха за 
ните работници и другите,
задачи на открито.

РАЗГОВОР С АСЕН ВЕЛИЧКОВ, НАЙ-ДОБРИЯТ УЧЕНИК НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

МЛАДЕЖ, ЧИЕТО ЛЮБИМО ЧИСЛО Е 5
беше отличник и " вуковац ?
- Да, през 12-те години на ос

новното и средното ми образо
вание пито една оценка в края на 
годината и дори в края на пър
вото полугодие 
малка от I 
кажа и това, че на мен пито вед
нъж не ми е поправяна оценка 
на класови съвети.

* Според теб доколко 
семейството може да 
влияе върху една личност 
при проявяването й в рабо
тата, която върши?
Твоите родители са 
изтъкнати интелекту
алци.

за историята на кралската ди
настия и чантичка с герба на ди
настията.

* Накрая не мога да не те 
питам дали виждаш 
своето бъдеще в 
Димитровград? Според 
теб имат ли бъдеще в

град младите и обра
зовани хора?

постигне някакъв успех.

* Като най—добър ученик 
на Димитровградската 
гимназия през изминалата 
учебна година, ши неот
давна беше в Белия двор по 
покана на престолонаслед
ника Александър 
Караджорждевич. Какви са 
впечателнията ти от
срещата с кралското _ сегашното състояние
семейство? |1а „ещата, мисля, че те нямат
- Впечатленията са чудесни, някаква перспектива тук. Но, не 

В Белия двор бяхме с още около бих се ангажирал с препоръки за 
400 отлични ученици от цяла това, какво би трябвало да се на- емо, ТОва е реалност. Може би е 
Сърбия. Всичко беше на високо прави тук, за да се открият пер- сурова реалност, но... Следова- 
павнище Престолонаследникът спективи за младите хора. телно, абсолютно неизвестно е
и членовете на семейството му Що се отнася до конкретния дали аз и много други образо- 
бяха изключително любезни, въпрос виждам ли бъдещето си вани хора утре ще живеем тук 
По време на приема звучеше ху- в този град, бих казал, че аз при- или ,1Якъде другаде, 
бава класическа музика, ссрви- надлежа на генерациите, които 
рано бе хубаво ядене и пиене... независимо от това дали желаят 
Като подарък всеки от нас, уче- или не, гледат живота през прнз- 
ниците, получи писалка, книга мата на парите. Това е немнну-

С Асен Величков, най-до
брия ученик на Димитровград
ската гимназия, бяхме заплану
вали да разговаряме и по-рано, 

той трябваше да фокусира 
вниманието си върху полагане- 

приемен изпит в Медицин- 
факултет в Ниш. Асен ре- 

желанието си да се за- 
този факултет, като от

но не е била по-
петицата. Мога да ви

то на 
ския 
ализира 
пише в
около 300 кандидат-етуденти се 
класира на 21 място в приемния

този

Асен Величковсписък.

* Асене, какво е усещането 
да си най-добрият ученик 

гимназия?на местната

- Ами какво друго мога да ка
жа, освен че усещането е чудес
но. През изминалите няколко 
години наистина много работих, 
благодарение на което постиг
нах и това признание.

| * През цялото обучение ли

- Аз мисля, че семейството 
значение. Споредима голямо 

някои социологически проучва- 
семейството, в което човек Разговора води: 

Б. ДимитровНИЯ
живее, може да му помогне меж- 
ду 20 й 30 % В стремежа му да
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ПРЕСЕЛЕНИЕШАРЖОВЕ СЛОВЕСНИ 

ЗА ПИСАТЕЛИ ИЗВЕСТНИ Гп пгали триони, та пресгьргдли гората до дърво. Секли 
хопжгъ кастрили, белили и возили, търкаляли по стръмни- 

1 обезцените смърчове и ели, та смазали не само , 
земята. Стъпкали и газили я, та я припитили ;

само дъпсри прсстъргани, из- ;
смола, сухи кореми и » 

люспи от кора и... врязни в ; 
бе останал само ароматът и ;

:
:

; ната 
; тревата,
: па пита.
' От гората бяха останали 
I равнени 
' клони натрошени, иглици, 

коловози. От гората

но иНеотдавна в зала "Надежда' на Сто
личната библиотека в София се състоя пре
миера на най-новата книга 
Кирил Назъров "ПИСАТЕЛИ В епигРАМКИ - 
лирични и сатирични шаржове за около 250 
български писатели, повечето членове на 
СПБ.

Кирил Назъров щ \на писателя съссъс земята, оросени

земята
сълзите смола.

И натрошени птичи гнезда.
о-г ядЛ,пГЦгГохл™кЦнЦе пХпЦиТ^Ци |

:
Книгата бе представена от проф. Симеон 

Янев, който подчерта, че този вид хумор
истична литература, като един от особените 
поетични жанрове, е една сполука за автора 
и достъпно, привлекателно четиво за всеки.

Авторът прочете подборка от епиграми
те, които в повечето случаи бяха точен 
прицел, лаконична характеристика на всеки 
от визираните писатели. Повечето писатели 
са представени в книгата и с портрети или 
шаржови рисунки, което разнообразява 
художественото оформление.

Мисли за книгата изразиха: Кръстьо Ста- 
нишев, Петко Огойски, Георги Струмски, 
Кирил Гончев, както и редакторът на 
" ПИСАТЕЛИ В епигРАМКИ Димитър Яръмов.

%Щ

писатели в
епигШ*И

...

инки 101X0 чс извираха от рдна цепнатина, където са се ; 
скрили, докато премине вероломната буря. Излизаха на . 
открито, "примигваха" на светлината и поемаха - нато- ; 
варени, една след друга - "диря в диря ’. ;

Какви бяха тези товари, които мъкнеха малките мравки. ; 
Наведох се отблизо и останах слисан: пехрапата си те ; 

пренасяха, не "децата" и яйцата. ;
Те спасяваха семената на гората! *

Ш ЩШ
Шжш.и I|ИПетко ОГОЙСКИ

В ПАМЕТУ Щ
Предлагаме ви посветените на наши 
земляци и сътрудници приятелски 
закачки на Кирил Назъров, поместени в 
книжката.

ШНА яШ ж Г "1
гтж

ш
НИКОЛАЙ

ХАЙТОВно ни сгрява
като жарава
дружбата на два народа.

СВЪРЗАЛ ДВАТА КРАЯ
О Благой Димитров

Идва 07П Покрайнините - 
българската рана, - 
верен на родината, идеята, 
жената...
Пише стихове добри, 
щом не остана 
на литературата 
в покрайнината.

Българската и световна лит
ература тези дни обедняха с 
още едно име: на 83-годишна 
възраст, след кратко боледува
не, почина Николай Хайтов, 
автор на неповторимите раз
кази от "Мъжки времена", 
"Диви разкази", "Козият рог"..., 
сценарист на "Капитан Петко 
войвода", и "Хайдути", есеисг 
на есетата "Шулиси от габър", 
творец на няколко едноактов-

СВЕТОВЕН
О Кирил Кадийски

Изостаналата ни държава 
стиховете му не заслужава, 
ала по света той продължава 
да разнася нашенската слава.

ческата съдба на българина от 
най-мрачната му епоха през 
последните триста години на 
турско робство, извеждат ав
тора на най-високия връх в 
българската литература.

Николай Хайтов пито в едноЛИТЕРАТУРНА
АНКЕТА

ВТОРИЯЪТ ПЪРВЕНЕЦ ки, вдъхновен очеркист и кул
турен деятел. В българската свое произведение не оставя читате

ля равнодушен. Силата а обаянието 
на неговите разкази извират напра
ви от ” живия живот” и с това внасят

О Георги Константинов литература се издигна метео- 
рно още с появата на първите 
му разкази, наложи се като из
ключителен познавач и тънък 
психолог на Родопския край, а 
в литературата въведе свежата 
родопска реч.

Лесовъд по призвание, той

О Първан Стефанов

Е, някому не ще отърват, 
но резултатите са следните: 
като поет - сред първите, 
като кариерист - в последните.

Ега ти и намерата
ега ти странната история:
все първият
в литературата и кариерата 
а при жените - вечно вторият.

нов дух в българската литература.
Приживе Николай Хайтов е 

преведен иа десетки езика, между 
които и на сръбски език, а неговите 
произвсдсиия еднакво печелят при
върженици в пай-различнн страни, 

природата въвежда в литера- Постоянният пътник, обиколил 
турата с жива плът, многоба- много страни и разнесъл сланата на 
грена и с дълбоки емоции, българската 
Природата не е декор, тя спо
деля съдбата на образите, кои- Димитровград.

"ТОВА НЕЩО, 
ЖИВОТЕЦЪТ'

АНТ0А0ГИЧЕН
САУЧАЙ

литература в света, 
преди години Хайтов бе гост и на

О Костадин Златков Загубата на Хайтов е общочо-то пресъздава, страда и се рад
ва едновременно с героите, пешка загуба, 
споделя Хайтов. Дълбоката ре- 
флексивност и тънка филосо- благодетелите, с които обогатява п 
фия, снажният емоционален литература и читатели, тсрънва ще 
заряд, красноречието и релеф- се разгледават «т литературнопедн и 
ността на неговите образи, ра
згънатите дипли на истори-

О Иван Цанев

Говорят - все е нейде цанен. 
а той е просто Цанев.
Без демагогия: 
желан или пък нежелан, 
и тази антология 
не мина без Иван!

Казваха за теб 
" Разпни го" и " ОсаннсС', 
вкуси във живота си 
горчилка, пък и сладко, 
тю живя достойно и остана 
верен на фамилията своя - 
ЗААТков.

Достойнствата, творчетвото му,

езиковеди.
Стефан Николов

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ПРОДАЖБЕНА ИЗЛОЖБА НА 
КНИГИ

КРИТЕРИИВСИЧКО Е ДО ВРЕМЕ
О Симеон Янев

Добри писатели един-двамина 
днес има
вразните съюзи, секции... 
ала от тях малцина 
едва намират място 
в моите лекции.

О Георги Струмски

На живота свой по друма 
още устремено тича...
Но за разлика от Струма, 
времето тече - изтича.

В димитровградската галерия от 1 до 10 юли бе открита прпдажбена 
|,а аШ|г,1> организирана от издателско-графическото предприятие 

1111 ПРЕС от Пирот и местния Центз.р за култура.
Представени бяха над МО заглавия. Димптровградчанн 

пост да купят КИНГИ при твърде изгодни условия, т.е. иа изплащане за 6 
месеци.

имаха възмож-

ПИСМО ОТ 
ЮГОСЛАВИЯ Един от собствениците на фирмата ”ПИ ПРЕС” 

вестиик, че интересът на съгражданите ниАВТОРЪТ сподели пред нашия 
към книгите е бил над очак- 

ията. Според пего днмитровградчани най-много се интересували от 
книгите зя деца, от произведения па класиците, от кпигитс за лечебните 
билки и др.

Според неговия коментар за положението на издателските фирми у нас, 
едва ли някога са съществували по-трудни времена за тази дейност. ”Цс- 

не са се променяли от 3-4 години”, допълни той.
Ако се съди по броя на посетителите и на купените книги, продаж- 

беиата изложба на книги в Димитровградската галерия бе едно много

Малко вдъхновен, 
много откровен 
писах тази книга. 
Вярно, не е феномен, 
но остава тя след мен 
и това ми стига.

О Денко Рангелов

Пише Денко:
"Батпко, виж, 
тука, в Ниш 
е студенко,
въпреки че син е небосвода,

ните на книгите

успешно мероприятие. Б. Д.
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наши сад
..." СКЪРВЕНИШКИТЕ РОДОшш

СКЪРВЕНИЦА (В)1
ЛЪПУРЦИ отселен в България и две дъщери - Вита и Славена. който имал синове Гига, Димитър (Димитрия) и Ник-шии

ГХ™ л!",Рп' РСО ИЛ;Г 4 Найден ПетРУнка> Бояна, йерка и Милка. за Даниел Рангелов, Наета, омъжена за Стамен, «Г Ва-
ч гХ1МРН /Г|11, Ип Н лгаиси“ ван), еорги (без Андрея имал дъщеря Стана (омъжена в Борово, за силка, омъжена в Скървеница, и син Драганча, конто 

, ’ .. ,,Я ” дъщеря 1 оянка) н Милорад Владо Петров), Лена (омъжена в Г. Невля) и син Алек- има дъщеря Руска и син Стевчо. Арсо имал 2 дъщери
Тапа) НОВе илисав н одор и дъщери - Всрка и сандър, като пенсионер живее в Щатите. (Дена в България и Верка, омъжена в Скървеница) и 4

р _ „ Гюра имал син Йоса, който имал дъщери Милка, сина: Найден, Георги, Стамен и Милорад. Найден имал
ашко имал син Драган, които има син Стефан и Тапа и Ката и синове Камен и Тодор (умрели млади), две дъщери - Анка и Олга и син Иван, който има синове 

дъщеря уса, омъжена за овпца от Борово, имат два Никола (удавил се в река Дунав) и Стамен, който има Сашко и Небойша. Георги умрял млад, на 34 години, 
с|1на (. и опи) и три дъщери. Петруна (омъжена за син Стоимен и дъщеря Милованка, майка на две имал 2 деца. Стамен има син Илия (женен за Милена, 
Данаил от Борово, има синове Рашо и Иван и дъщеря дъщери. „мат дъщеря Катарина и син БорПс) и
Цонка), Наета и Василка. К А 14 1^0 ИI I М Стоянка, която има синове Мирослав и Бранислав.

ЗЛАТКО имал син Йоцо и Гмитър. Гмитър имал син Р Цг I Милорад има синове Милисав (има дъщери Мая и
Аначко, които бил уоит. Йоцо имал 3 сина: Васил, Мф- Йелена) и Тодор, който има два сина - Дсннс и Боян.
поил и Милан. Васил имал 4 сина: Алекси, Лоз1н, ато най-стар човек от този род се споменава Иван, Ннкола имал два сина . Павел и Тодор. Павел също
Миялко и Глигорча и дъщеря Мера. Алекси (Лека) има ,д*ВЛ,СННр а,,ко’ а тон син ван’ които 1,мал „мал два сина: Найден (има син Никола и дъщеря
син Драган и дъщеря Дивна (омъжена за Васил от ° екса> адоица и одор. Сладжана) и Станиша глухонем, имал Славица и Рада.
Смнловци, имат син Морин) и 3 дъщери: Антица (ум- п Алеква ™ал с,шовс ДооР"я’ Богдан, Цветно, т нмал дъ „ деСа, Зорка и Ката и сапове Марко
ряла млада), Нада (омъжена за Мирчо от Попова ДР^а и Слоооданн дъщери Савка, Стоянка „Станика. (в Б1!лг.( „ Ллекса11дър. Александър има дъщеря Ва-
долина-Барйе, имат две дъщери) и Анка, омъжена в Радо,,ца имал с,,н Стоян>а то1’ с,,вове ДГага> Радо“да и силка и санове Стоимен и Тодор.
гт...... ...... л .................. п \хг .. Страшко. Радоица има синове Иван (има син Аца иНоганово, има син. Лозан има син Жика, а той син 1 _ , . \ж м

дъщеря Снежана) и син Асен (има син Иван и дъщеря
Даниела).

дъщеря

ЙОЛИНЦИМилисав и 2 дъщери - Драгпца и Лиляна. Втората е 
омъжена за Марин от Борово, има син Зоран и дъщеря 
Ирена. Миялко има дъщеря Меримка, омъжена за 
Вукашин от Драговита (има син Райко и дъщеря 
Сладжана) и два сина-Ига, живее в Ниш, с първата 
жена има дъщеря и син, а с втората син. Стоян, живее в 
Ниш, има два сина. Глнгор живее в България, има 
дъщеря. Манол има дъщеря Тона, омъжена във Верзар 
и 6 сина, от които петима: Димитър (има син Данчо), 
Йордан (има син Христо и дъщери Ивана и Маргарита),

В махалите Кошарище, Кълн и Йолинци живеятТодор имал син Владимир (загинал) и син Миялко.
Миялко имал дъщери Верка, Аска и Ратка и синове хора от йолинския род, но някои твърдят, че в 
Камен (в България), Тодор (има дъщери Лиляна и Кошарище са живяли Дима и Мага от Коджапнскня 
Ката) и Мирко, който има дъщери Верка и Снежана и род, които не са имали деца. По други, в Кошарище се 
синове Миялко и Жика. Миялко има дъщеря и син, а отселила дъщерята на Йола, Севетка, която довела за

мъж Сокол от Горна Невля. Сокол имал синове Илия, 
Камен и Райко. Илия имал 4 дъщери - Ката, Вншпя, 
Зорка и Делка и 4 сина - Стоян, Ратко, Тодор и Иван. 
Стоян има дъщери Вишня и Ката и синове Иван и 
Влайко. Ратко имал 5 дъщери: Сета, Младенка, Верка, 
Тинка и Ратка. Тодор има син Веля (Веля колара), а той 
има дъщеря? и син Любиша. Камен имал 4 дъщери - 
Йованка, Перка, Лоза и Деса и два сина Влайко и 
Станимир, а Станимир има също два сина: Рада (има 
син Небойша) и Слава (има синове Даряп и Марко). 
Райко имал дъщеря Доцка и синове Мнлован (има 
дъщеря Деса и син Миялко, в България), Станислав, 
Стоимен и Миялко.

В Кълн живял Ранча? от рода на Йолпнците, имал 
Кола, а той сип Тодор. Тодор имал дъщера Йерка а

Жика е женен за Лила от Барйе, има 3 сина.

КОВАЧЕВЦИ
югвлан Този род води потекло от 
1[р,*рЩ вече споменатия дядо Ковач. 
ШНегови синове са били Велко и

жЖ
1

Станко. Велко имал синове 
Милош и Гоца. Милош имал 
дъщери Пена и Стана и син 
Тома, който загинал в I световна 
война. Гоца имал дъщери Бонка 
и Костадинка и синове Алек
сандър (в България) и Асен, 
който имал 4 сина, три в 
България (Йордан, Ранко и То
дор) и Миловаи (в Зайчар, има 
две дъщери - Бисерка и Ерина) 
и три дъщери - Цвета, Вела и 
Кадифка. Стайко имал синове 
Марян? и Глигор. Глигор имал 
син Стратко (Стратия), а той си
нове Борис и Талко и дъщеря 
Нада. Борис имал един син -

т! гшч* тШ 9

син
Бояна и 4 сина: Веля (живее в Нови сад, има 2 деца - 
Люба и Фнлка), Петър (има дъщеря Деса и Снежана), 
Милко (има два сина - Тодор, умрял млад и Драган, 
който има две деца) и Будимир, които има дъщеря и

25 7
и:

[Ш-Ш-
ВЯШЩ ;

•3'■*•тгжтЛ тт 'Чг Ш син.; и
В Кошарище живяли братовчедите Петър и Младен. 
Петър имал син Андон, а той син Христо. Христо 

Лозанка, омъжена в Скървеница, за

‘ V

ШЩШ имал дъщеря
Кръсто, имал 4 дъщери и 3 сана: Тодор, Захари а Сал- 

Петър (п Германия, има два . Тодор живее в Полска Ръжана, има два сипа, а 
сана) и дъщери Марга, Бояна, Захар1, ж1шесше в Димитровград, има санове Величко 
Малина, Дрина а Наета. Галко и Васнл „ дЪщСри Горка (ама син Рангел и дъщеря?) и

„ . ,г_____ ,...... . ,, имал сапове Богдан, Свстнслав „ , СШ1 Сашо). Салтир живее в Бор, има две
Стоян (дъщери Мина'и „ а ШССтият и Александър и дъщери Нада и Сръбка. Богдан има дъще,ш. Младен имал син Стоян, а той 4 сина: Младен,
Методи (дъщеря Лидия) ж I • Злата СШ|0ПС Гоша (има дъщери Таня и Даниела) и Евлоги, Сп.|с% Пстър „ Тодор. Младен има син Станимир,
син Захари живееше тук и им д 1 ) (Д’ ’ който 1Ша сн„оис Далибор и Александър. „ Германия (има две дъщери), и 3 дъщери: Рада,
Милева, Роза) и два сина - В томнр » едом р. 0т Кова,1евц1( с б„л „ дся1|, който имал синове Камс1|ка „ Л,оба.
томир има дъщеря Виолетка и син сто , Стонлко и Филип. Стонлко имал синове Иван (умрял Спас има дука „ Стоян от първата жена и Младен н
син Ивица и дъщеря Анита, а Виолета е ом . млад) и цвстко (има с1ШОве Иван, Стоян и Борис и Вера с „тората ЖСна. Тодор и Петър (има дъщери 
Борово и има два сина Драган и Сашо. дъщери Найдснка и Дена) и дъщеря Зорка, омъжена в н „ Емнлня) живеят в България.

Чедомир живее в Ниш, има синове Младен (има 2 Д Ф Р ^ Лсо Дим11тров> имат с1111овс Иван и Митко
сина Иван и Игор) и Веля, конто има син Тони (той и . е Псрка „ Надка. Филип се оженил за Гроздана
син Петър и дъщеря Катарина) и дъщеря 1аня. "Роп‘ ипято повела Павел и Петър (отсслили се в

Милан имал 3 сина: Захари (в България), Камен и а г 1 свля^ дъщер„ Велика, Тинка и Цанка и син В Скървеница са живяли два рода на цигани (ром ).
Стоица. Камен има 4дъщерн: Ратка (омъжена за Ангел Перник) РД^^ Р Це|1Ка (омъже„а за Борис Отсднниярод най-стар човек, за които се знае е Аца 
от Серивунци), Милка (омъжена за Асен от ^лия, я Снежа) и синове Марин, който имал син Васа, а той имал 8 деца, от конто .
Драговита)! Йоцка (в България) и Филданка (омъжена Мил ад"■ , д Ма И11 Ж1тсс в Ниш, има (Виден, Петър и Димитър умряли млади). Имал още
в Желюша). Стоица има дъщеря Душанка (в Бъл гария) Стоян В.п Д Р Стоя|1 същ0 ж11вее в Ннш един син Станко, които се отселия в България и имал 3

Милан дъщеря Славица и А Жсл.оша, има син сина (Стефан, Станислав и Мнрко) и 4 дъщери - Бояна,
" „МЯ С,1" « нма ;.з шепя Йеле .а) и дъщеря Алексан- Малина, Станика и Тодорка. От другия род най-стар 
Перица (той ггма дъш,еря Иеле > д ^ бил Дима, имал син Тома, а той дъщери Вита и Ник-
дра - А,,а- ;•" *““а;Вк„‘ 'я а той С1Ш Гьига, конто олица и синове Петър, Богдан и Костадин. Петър имал„ .... .. .......- — .«• «дгггййгл

за някой от рода, който не можел да има деца. По друга, 11ежс|1е||. Любчо нма дъщеря Ирена. дъщеря Снежана,
една клонка от рода е продължил Станко от Банкя, 111Р ВУП ЬИ Н НИ
който ее оженил за Ордана от рода Коджаинци. Хората ШСОУЛЦИПЦ
знаят за Димитър (Димитрия), който имал синове: Ми
лан, Марко, Веселин и Петър. Милан имал син тоян,

________
В Скьрвстщп НС е имало сватби през иослсОнтие 30 гоОинч!?

живее

ЦИГАНИ (РОМИ)

и три сина: Бора (има син Любиша), Методи и 
(има два сина - Марян и ?)

КОДЖАИНЦИ

-Край-
Цветко Иванов

който се знае е Ристо,Най-стар човек от този род, за
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ЖЕРТВА НА 

НЕСТИХВАЩАТА 

ЖАЖДА ЗА 

ЗНАНИЯ

ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА 
БРАТЯТА АЛЕКСАНДЪР И 

ТОДОР ЦЕНЕВИ (3)

Втората световна воина изписа 
много семейни драми и трагедии. Ще 
разкажа за една такава семейна 
драма в родното ми село Лукавица. 
така, както аз я видях и я почувствах.

граф, оново му "Р""™'"'*’ ч* страната тепърва ще излита от кризата, че ще

най-напред ю.в Войводата, а след това в Словения на лечение. Но оолестта е оила 
много напреднала, а и изтощението от войната си е казало думата. Защитните сили 
па организъма са били намалени. Почина на 22. 8.1949 година и оеше погреоан в 
Лукавица.

Тодор Ценсв - Тоца, моят по-млад чичо, с само една година но-голям от мене. 
Нашият съ се ля нин, сега пенсионер, инж. Ра н ко Соколов от София си спо м 
пя така за чичко Тоца като ученик:

” Познавах Тоца още като уче пик в основното училище в Долна Лукавица. 1 ои 
идваше в училището, обичаше да обясня ва, да рисува иа дъската. Даваше ни 
съвети как да пишем, как да обрисуваме с думи природата. Един път дори ни зададе 
интересна тема и ни обясни на какво да обърнем внимание. I смята оеше: Опи- 

река”. Всички малки деца го познавахме, обичахме го и му 
” Бате Тоцс”. Тон обичаше децата и винаги намираше начин да разговаря

санис на нашата 
викахме 
с нас, да ни съветва и напътства.

След 1941 година вече като ученици в Царибродската гимназия, ние, лукавчани, 
много се гордеехме с него. В гимназията всички го познаваха. Освен учебниците 
си, тон винаги носеше със себе си блок и бончки. Много обичаше живопис па и 
беше изключително талантлив живописец. Поне половината от фирмите на цари- 
бродскнтс магазини бяха изработени от него. Особено се открояваше сред другите 
с високия си ръст. Беше висок 2 метра, най-високият в гимназията. Слао, но много 
жизнен и пъргав.”

С чичо Тоца изминахме бойния път на I царибродска, респективно VIII сръбска 
народноосвободителна пехотна бригада. Оцеляхме, нреживехме много кръво
пролития боеве, включително и тези на река Босут за освобождението на Винк- 
овци. Но бяхме изтощени и с нарушено здраве.

ЦЯЛОТО СЕЛО ЖАЛЕШЕ БРАТЯТА ЦЕНЕВИ
Така н буреносните военни и следвоенни времена, за четри години угаснаха «ва 

млади живота - па майор Александър Сергиев Ценев-Цала, героичен пилот-изтре
бител и по-малкия му брат Тодор Сергиев Ценсв - Тоца, отличен ученик, талан-

Ленинград. Голямаживописец, боец, курсант в руската военна академия 
тъга обхвана техните най-близки. Майка им, баба Дука, се забули в черна шамия, 
която не свали до края на живота си. Дядо Белчо, който по природа си оеше тих 
човек, още повече утихна, почти занемя. Бавно се движеше с наведена глава. Б 
сърцата на сестрите им Мария и Свиленка се отвориха люти неизцелими рани.

Цялото село жалееше двамата братя, съчувстваше на родителите им, прок-

тлии

КУРСАНТ В ЛЕНИНГРАДСКАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ линяше злата участ, която ги сполетя.
Измина повече от половин столетие от смъртта на Цале и Тоца. Имената на 

тези добри, скромни и умни млади хора, храбри и доблестни бойци за свободата иа 
своята страна и Европа, в никакъв случай не тряова да изчезнат в заовенне. 
Лукавчани, техните съселяни, трябва да ги тачат с гордост. Не е късно с един 
барелеф или възпоменателна плоча, поставени на училището или културния дом 
в Лукавица, те да им изкажат своята благодарност.

-Край-

След окончателното освобождение на страната нашата бригада беше базирана 
в град Битоля в Македония. Един ден през месец юли 1945 година чичко Тоца ме 
извика и ми каза, че ако искам да следвам в СССР, трябва да му кажа и веднага 
минаваме на курс за изучаване на руски език в продължение на шест месеца в 
Сремска Митровнца. Специалностите бяха посочени в един списък. Аз отказах, 
тъй като бях много изтощен и не бях добре със здравето. Него също го посъветвах 
да се откаже, понеже има време за следване, което нашата страна ще ни осигури. 
Той не се съгласи и замина. Нас ни демобилизираха и аз се завърнах в Лукавица.

При заминаването на чичко Тоца за СССР, къдсто в Ленинград трябваше да 
бъде курсант в тамошната военна академия, специалност военен геодезист-карто-

Д-р Данаил Ценев, 
София

СПОМЕНИТЕ НА Д-Р ДАНАИЛ ЦЕНЕВ КАТО ПОВОД

АЛЕКСАНДЪР - ЦАЛЕ ЦЕНЕВ, 

СВРЪХПИЛОТ И БЕЗСТРАШЕН БОЕЦ
Материалите за своите чичовци 

Алсксаидър-Цалс и Тодор-Тоца Це- 
неви от Лукавица, които д-р Данаил 
Ценев от София ни предостави за 
редактиране и подготовка 
тане в ”Братство”, предизвикаха у 
мен, а вярвам и при читателите на 
вестника, не само интерес и вз»лне- 
ние, но и озадачсност и стеснение • 
как е възможно и защо ни се случва, 
не за пръв нът, толкова години поч
ти нищо за видни и заслужили на
шенци или съвсем малко да знаем. 
Защо те са останали почти анони
мни, вместо да получават заслужени 
признания, та името и делата им да 
се знаят и помнят и от съврсмени- 
ците им, и от бъдещите поколения.

Настоящото съчинение за пило
та Александър Ценев, заедно със 
спомените, които написа за него д-р 
Ценев, има за цел тъкмо това - да 
смъкнем булото на забравата и ан
онимността която 57 години прек- 
риваше една характерна човешка и 
войнишка личност. При това ще по
лзваме сведения главно от официа
лни документи и публикации, които 
можахме да намерим за кратко вре
ме, като но тоя начин ще направим и 
определени пояснения, уточнения и 
допълнения към спомените иа д-р 
Ценсв, които след почти шестдесет 
години значително са поизбледнели. 
Ще ползваме също така българско
то презиме на нашенеца, понеже той 
по националност си е българин, ма
кар че в официалните документи е 
сръбското му презиме от бивша кра
лска Югославия, когато българско
то малцинство в Югославия е било 
носърбсно.

ца, Царибр 
ври 1917 год. В родното си село е до 
1935 год., до завършване на образо
ванието си в пиротскага гимназия. 
Записва се и през 1940 год. завър- 
шава училище за пилоти изтребите
ли в Кралсво и става пилот-изтреби
тел. Негови връстници от Лукавица 
са го запомнили като решителен, ус
тойчив и упорит младеж, който пос
тига всичко, каквото намисли. Това 
са тъкмо и някои от особеностите и 

пилотите.

одско, на 22 сснтем- менданта на изтребнтелската брига- отказва. Вместо да я използва за 
да полковник Рунчич и действията служебна почивка, през май 1944 
на негата колона, група, оглавявана година, в Бенини на територията на 
от Цснич, се изтегля през Чачак и днешна Либия, Цанич се прнсъеди- 
Ужнцс към Сараево. Тук коменда- нява към Народоосвободитслпата 
итът на групата-майор Милановнч войска на Югославия и започва съз- 
Илия, им издава заповед да чакат даване на поделения в състава на Ти- 
германците, за да се предадат и да товото въздухоплаване, 
бъдат отведени в плсничество. Це- 
иич със своята група пилоти офи
цери и подофицери отказва да из
пълни зановедтта, с което потвър
ждава, че нямат нищо общо с пре
дателството на военния връх и вед
нага продължават през Калиновия 
към Никшич. От Никшич със само
лет се прехвърлят в Гърция и по- 
нататък за Средния изток, където 
попадат във военен лагер в А 
територията на някогашна Палести
на. Тук получава допълнително 
лотско обучение след което като пи
лот изтребител в английските 
духоплавателпи сили се бори на Ли
бийския фронт, но Средиземномо- 
ристо и в борбите за Сицилия и 
Южна Италия. Летял е на самолети 
изтребители тип "Харикен” и 
” Спнтфаср” изпълнявайки бойни 
задачи и през деня, и през нощта. За 
самоотверженост и смелост в поде
ленията на РАФ получава чин ка
питан и званието комендант на ск- 
вадрон. Безброй пъти успява да се 
приземи с попреден самолет, а за 
своите успехи в борбите е бил по
хвалван и отличаван от РАФ (Ве- 
ликобритапско кралско въздухопла
ване).

кавп

за печа-

Вслсдствие на големия си боен
опит, смелост, командирски способ
ности във въздушиите боеве, Цснич 
е назначен за комендант на Втора 
ескадрила на Народоосвободитсл
пата войска на Югославия.

Ескадрилата, която той оглавя
ва, е сформирана на 1 юли 1944 го
дина. Под негово командване изпъл
нява бойни задачи 319 дни. На 3 май 
1945 годииа изчезва, завръщайки се 
от задача при полет ог летище Зс- 
мун до летище Пъркос при Задар. 
Известно ни е още сведението, че 
Председателството на АВНОЮ, 
предложение на върховния комен
дант маршал Йосип Броз Тито 
отличило на 12 февруари 1945 го
дина с орден за храброст. За по-об- 
стойни сведения, както и за фото
графии, се обърнете към Музея на 
военното въздухоплаване и 
вовъздушна отбрана в Земун.

иредиопозициите 
Благодарение на тях още като ку
рсант, а после и като пилот, той про
явява всички качества на свръхни- 
лот.

при

Майор авиатор Александър 
Ценев като комендант на 
Втора ескадрила на НОВЮ

Съюзът на бойците от Димит
ровград в юбилейната 45-годпшнипа 
от освобождението, подготвяйки 
честването на борческите празници, 
решава да събере сведения за Алек
сандър Ценсв, за когото до тогава се 
знае твърде малко. На 27 февруари 
1990 год. бойците изпращат писмо до 
Военна поща 5870 Цсрклс - Слове
ния, с което се искат сведения за 
Александър Ценсв и неговото учас
тие в Априлската пойна 1941 год. 
Изтребително-бомбардировъчният 
полк от Цсрклс, който продължавал 
в предишна Югославия традициите 
на Втора ескадрила на НОВЮ, още 
на 3 март с писмо № 39/02/01 пре
доставя иа борческата организация 
в Димитровград следната информа
ция:

жителпи преговори на Върховния 
щаб на НОВЮ, представен от полк
овник Пирц и. съюзническото въз
духоплаване за Средния Изток, ре
спективно РАФ. Преговорите запо
чнали през декември 1943 и завър
шили със споразумение през април 
1944 година. Фактически двете ес
кадрили на НОВЮ се оформят в ра
мките на така наречените ” Добро
волчески резерви” на РАФ. Тяхната 
формация е по стандартите на РАФ, 
РАФ обезпечава самолети и всички 
други материално-технически и фи
нансови средства. Те имат и съотве
тни названия на РАФ: Първа ескад
рила е 352 (У§о$1ау) Хсщабгоп, а Вто
ра е 351 (Ууо51ау) Зциабгоп. На ко
мандните постове, наред с югослав
ските, са назначени и английски 
офицери.

Александър Ценсв е назначен за 
комендант на Втора ескадрила вед- 

при нейното административно 
формиране в края па април 1944 го
дина по предложение на подполков
ник Тогеппсс от РАФ, който е неин 
комендант от английска страна. 11а 8 
май 1944 година на летището Бсиипа 
край Триполи в Либия започват обу
ченията на пилотите, по време па ко- 

Александър Ценев е главен ин
структор с още двама югославски и 
няколко английски пилота. Обуче
нията продължават до края на

ман на

пи-

въз- по

го е

ироти-

ЛЕГЕНДАРНИЯТ 
КОМЕНДАНТ НА 

ВТОРА ЕСКАДРИЛА
Комендантът на сскадрон, ка

питан - пилот Цснич Александар, е 
бил активен военнослужещ във въз
духоплаването на бившата югослав
ска войска. Като сержант пилот- 
изтребител е спадал към 31 група на 
изтрсбителски полк на бившата 
югославска войска, която още в пъ
рвия ден на войната събаря 4 гер
мански самолета, защищавайки Бел
град. От самото начало 
навил срамното предателство н ка
питулацията на вз.рожените сили на 
Югославия в Априлската война 1941 
год. Поради предателството на ко-

Воснноиздателският център в 
Белград през 1991 година издава 
втора монография от поредицата 

Въздухоплаването в Народоосво- 
бодителната война” г 
”Първа^ и Втора ескадрила 
НОВЮ”. Автор на монографията е 
Д-Р Предраг Пейчич. Тук намираме 
обстойни сведения за Александър 
Ценев като комендант на Втора ес
кадрила, които в писмото от Цсркле 
ги няма и за които се напомня, че се 
намират в музея в Земун.

Първа и Втора ескадрила на 
НОВЮ са сформирани след продъл-

След превземането на Южпа 
Италия от съюзниците, той е нре- 
базиран със своя сквадрон на лети
ще в Италия и оттук изпълнява за
дачи по Адриатнка, в Албания, Гър
ция и Югославия. В една бойн 
ция - разузнаване на Нсрстванския 
канал между Меткович и пристани
щето Плоча, бива улучен от проти
вовъздушната отбрана. С тежко по
вреден самолет успява да долети до 
летището в Бари, за което получава 
награда-отпуска в Англия, но той я

нагапод заглавиекралски пилот, 
който НЕ
ПРИЗНАВА 

КАПИТУЛАЦИЯТА И 
ОКУПАЦИЯТА

|| а
а ак-

не е приз-

иго

Александър Ценев е роден в Лу-



12 юли 2002 г. Шт§Шв&
август 1944 година, след което въз
духоплавателният еталон в

шия комендант Цсинч, когото ис
кам да спомена с пиетет, който ни 
учеше:

- Ако искате да бъдете 
ни, тогава добре се подготвяйте за 
задачата. Когато

БОСИЛЕГРАДЧАНИН В ПЪРВА 
ЕСКАДРИЛА

пението” който пуска различни 
слухове и сценарии за случая, та 
това го прави още по-загадъчен и 
внася още по-гол ям смут и съм
нения.

Две
групи - първата под командването 
на Тогеппсе и втората под команд- 

Алексаидър Цспсв, се 
прехвърля на летището Капе с 
Италия. Непосредствено след това 
Алксандър Ценсв заема длъжно
стта комендант па Втора ескад
рила. Това става па 10 
1944 година, а три дни 
Втора ескадрила, под самостояте
лното

полез-ването па
в В монографията за Първа и Втора ескадрила на НОВЮ е и 

списък на личния,им състав с най-основни данни за всеки 
поотделно, направен от Бисерка Исакович, професор, 
кустос в Музея на югославското въздухоплаване в Земун. 
Интересуваше ни дали в техния състав,-в който над 90% са 
словенци, освен Александър Ценев има още някой от 
наши

я изпълните, ня
какво да чакате и да се излагате 
противовъздухння огън, защо- 

то не ще можете да изпълните сле- . 
дващата^задача. Значи, подготвяй
те се добре, извършете своя полет 
и се гответе се за нов.

Бързо се уверихме, че комен
дантът Ценич е прав. Затова добре 
се приготвяхме за всяка задача.

Зная, че мнозина много уважа
ваха резултатите, които постигна
хме във войната. Летейки начело 
на четворка, (четири самолета) 
при разузнаване на кораби в Се
верния Адрнатик, близо до входа в 
Бакарскпя залив, комендант Це- 
пич нападна неприятелска колона 
на кораби в писък полет. Проти
вовъздушният огън беше твърде 
активен и изтребителите летяха 
съвсем ниско. В това ниско напа
дение пилотът Антония

Нещо което се случило през 
1966 година, прави случая загадъ
чен по свой начин. Именно тогава

ма
на

майката на пилота - баба Дука Це- 
пева, започва да получава парична 
помощ от Англия в английски фу- 
нтн. Парите (около 17 фунта ме
сечно) пристигали 6 месеца и сп- 
[Н:лн след като тя починала. От 
кого и защо са пристигали тези па
ри, остава неясно.

По Случая ” изчезването” на 
майор Александър Цспсв тези дни 
направихме справки в Окържппя 
съвет на Съюза на бойците в Ниш. 
Разговаряхме с двама висши офи
цери - едни генерал и едни полк
овник пилот. Те са почти категор
ични, макар че случаят не им е из
вестен, че пилотът Александър 
Ценсв е загинал и че възможните 
причини са пай-малко три първа: 
някоя буря, която внезапно го е 
връхлетяла при прелитане над 
върховете на Дипарския масив, 
които тук съвсем не са рядко 
явление и през месец май; втора: 
голям дефект на мотора или някои 
други витални части на самолета и 
трета: сваляне на самолета от 
противовъздушен огън на някоя 
формация на четници, устати или 
германци, които па тези простори 
още върлували. По тяхно мнение 
всички други предположения са 
изключени. А за това, че остан
ките от самолета и пилота не са 
намерени и той още се води като 
изчезнал, тяхното мнение е също 
категорично - той сигурно дори не 
е търсен, понеже не се е знаело 
точно къде се е случило нещасти
ето
ходнми предели на Динара, пито 
пък тогава са разполагали с вер
толети и други технически сред
ства, които сега се ползат в такива 
акции.

октомври 
след това

те^общини и по-близкото им обкръжение.
Така в списъка на състава на Първа ескадрила намерихме 

Бойкович Методие, взводен командир, 
авиомеханик, роден през 1918 год. в Райчиловци, през 
април 1941 преминал на Близкия Изток, през януари 1944 
се определил за НОБ, а в края на март 1944 пристигнал в 
Бенина. Тук е и Станимирович Станко от Сурдулица, роден 
в 1898, със същите останали данни, както и Методие.

командване на Александър 
Ценев, започва своите бойни дей- 

тернтория, 
изпълнявайки оперативни задачи, 
които получава от съответните 
командвания на НОВЮ.

ствия на югославска името

ЕДИН ОТ ДВАМАТА 
НАЙ-СПОСОБНИ 

ПИЛОТИ НА НОВЮ
Още един сурдуличанин, Стошич Коста, от Алакинци, 
роден на 10.1. 1918 год., с останалите данни също като 
споменатите Методи и Станко, е във Втора ескадрила при 
Александър Ценев, а тук е и един нишлия - Тодорович 
Драгослав, старши подофицер пилот, роден на 13.11.1914 
год в Ниш.

Назначаването на Александър 
Ценев за комендант на Втора 
ескадрила означава, че той, заедно 
с коменданта на Първа ескадрила 
Милета Протич, е един от двамата 
пай-способпи 
Даити и по критериите на ГАФ, и 
по критериите на Главния щаб на 
НОВЮ. За сравнение да посочим, 
че легендарният партизански пи
лот, народният герой Франьо 
Клуз, който е влязъл в състава па 
Първа ескадрила, е бил само оби
кновен пилот без ръководна длъ
жност.

закачи
дърво, което пресече краката па 
пропелсра му наполовина. Анто
нии се опита да скочи от самолета, 
но Ценич го насърчвашс да про
дължи и с наполовина

пилоти и комен-

прсссчен
пропелср. И наистина, той успеш-* 

приземи на летището..ЧГогава 
и изтребителят на Тугомир Про
бег беше улучен в опашката и бе
ше повредено командното табло 
на изтребителя.

Спомням си, че англичаните 
винаги заснемаха пашите повре
дени самолети като куриоз, не мо
жейки да скрият учудапето, се че и 
така може да се воюва за свобо-

но се

Но ако като критерий за пи
лотските и командирски способно
сти се вземе броят па загиналите 
пилоти, командването на Втора ес
кадрила, начело с майор Алексан
дър Ценсв, е значително по-успе
шно от това па Първа сскадрнла- 
тъй като Втора ескадрила 
загинали (в това число и комен
дантът й Ценев, който се смята за 
изчезнал), докато в Първа са заги
нали 10.

Майор Александър Ценев (в кръга) в Шкрабиня - февруари 
1945 година, след приемането на отличията, с които 

Председателството на АВНОЮ отличава пилоти от Първа и 
Втора ескадрила. Ао него вдясно е майор Милан Симович, 
пратеник на Върховния щаб на НОВЮ, който им е връчил 

отличията

дата на своята страна.
Такава беше Втора ескадрила, 

която комадваше капитан Це
нич.”

4има
в пространните и нспро-

'Гук е мястото да уточним ка
къв по чин е бил Александър Це
нев, понеже в писмото от Цсрклс и

гоп Ьеабсг), значи майор, а по съ- смо от посновъздушното команд- 
щото време - на 13.10.1944., югос- ванс от Кайро, с което се съоб- 
лавският му чии е капитан. Сле- щава, че Александър Ценев е заги- 
дователно Александър Цспсв е вал при самолетна злополука на 
имал два чина: английски - майор и планина Динара при лоши атмос

ферни условия. На родителите му 
били преведени парите, конто е 

йор-канитан Цспсв е записано, че имал в банката, 
е пилотирал девет типа изтреби- В писмото от Цсрклс и в моно- 
тсли: ”Мсссршмнт 109”, ”Харн- графията за Първа и Втора сска- 
ксн” - Нд, 116, Нц, 1УП, ”Снн- дрила пише, че па 3 май 1945 го- 
тфаср” - I, Уц, IX и ”Харвард”. дина Александър Ценев е изчез- 
Сведепис, което само по себе си нал, летейки по маршрута Зсмун-

Зсмуник. В Монографията обаче, в 
таблицата за броя на полетите на

Нашите събеседници бяха ка- 
Хтсгорнчни и за това, че името и 
делото па майор Александър Це
нев трябва да се тачи по достоен 
начин. Съюзът па бойците от Ди
митровград, Пирот и Ниш трябва 
от свое име и от името на родни
ните и съгражданите на боеца, да 
отправят предложение до команд
ването на Военното въздухоплава
не и противовъздушна отбрана на 
СР10 неговото име да се впише па 
всички досегашни паметници на

югославски - капитан.
В пилотската книжка на ма-

говори с какъв пилотски опит и 
знания се е ползвал.

От 13 октомври 1944 година, 
когато започват бойните действия, 
до 29 април 1945 година, когато 
бойните действия са прекратени, 
Втора ескадрила йод командва
нето па Александър Ценсв е имала 
917 бойни задачи, при чисто изпъл
няване той е имал 62 полета на
чело на формации от 2,4,6 или 8 
изтребителя. Статистиката на 
Втора ескадрила отбелязва, че 
майор Ценев два пъти е бил улучен 
от противовъздушна отбрана, а па 
7 февруари 1945 година изтре
бителят му е унищожен, понеже 
моторът отказва, но той се спа
сява.

ФЕВРУАРИ 1945 В ЛУКАВИЦА-- ЦАЛЕ Е 
ЖИВ!Александър Ценев, седящ, третият отляво, с английски 

офицери и пилотите от Втора ескадрила в Центъра за 
обучение Бенина при Бенгази в Аибия на 2 юни 1944 година

Как новината, че Александър Ценев - Цале е жив, която 
брат му.Тоца и племеникът му Данаил - Данчо узнават от 
вестник "Борба" на фронта, е стигнала в Лукавица, беше 
един от въпросите към сестра му Свиления.
- Също от "Борба" - каза тя.
Именно лукавчанинът Тодор Костов, известен като Тоца 
Пуца, купил вестника и прочел името на Александър 
Ценев в списъка на отличените бойци. Разтичал се той из 
Лукавица, махал с вестника и викал: "Цале е жив". Така 
дотичал и в къщата на родителите на пилота и им 
съобщил щастливата новина.
Това е станало към средата на февруари 1945 год.,

решението на Президиума на АВНОЮ, с което 
Цале е отличен с орден за смелост, е взето на 12, а 
публикувано на 14 февруари 1945 год.

в монографията той винаги се спо
менава като капитан, докато д-р 
Данаил Цспсв си спомня,,че при 
тяхната среща в Стара Пазова той 
с бил с чин майор. В една фуснота 
в монографията се пояснява, че 
при превеждане 
чипове на сръбски език, са правени 
грешки, между които и при зва- 

$(|иа(1гоп Ьеабсг, което зна- 
комендант на скпадрон (ескад

рила) и чин майор-авиатичар. В 
споразумението при формирането 
па ескадрилите е било предвидено, 
че югославските пилоти в 1*АФ, 
които имат английски чин, могат 
да имат и югославски но по-нисък 
от английския, при което знакът 
на английския се носи на раменете, 
а па югославския - на ръкавите. В 
една таблица в монографията се 

на английските и

Това по категоричен начин по
твърждава и командирът на ” Б” 
отделение на Втора ескадрила по
ручик Боривоя Майцеи, по-късно 
пилот на 10АТ, в Земун през 1982 
година па симпозиум на тема: 
” Югославското военновъздухо- 
нлавапс в народноосвободителпа- 
та война”. За своя комендант Але
ксандър Ценев тогава тон

” Ценич вече беше завършил 
един цикъл поени действия в РАФ 
и се налага отново да му изкажа 
признание за това, че всеотдайно и 
умело предаваше своя богат опит

английскитена

Па 3 май 1945 година изтреби- 
но неизвестни

ииетоказва:
понежечи телят е унищожен 

причини, ;
Така е записано в две таблици па 
224 и 225 страница в монографията 
” Първа и Втора ескадрила на 
НОВЮ.”

а майор Ценев загива.

пилотите, в графата ”забележка” загиналите пилоти от Първа и 
пише, че той е загинал на 3.5.1945 Втора ескадрила на НОВЮ. 
година, а в таблицата за повредени Организацията на бойците и 
и унищожени самолети на Втора загиналите старсйшини от Димит- 
сскадрила пише, че па 3.5.1945 го- ровград, лукавчани и дпмитровг- 
дпна изтребителят с пилот Алск- рядчапи изобщо, от своя страна. 

На 3 май 1945 година, 6 дни сандър Ценев е унищожен по трябва да изкажат благодарност и 
поели 9 май - Деня па победата пад неизвестни причини. да запазят спомените за името и
Фашизма и 12 дни преди 15 май - Многото опити иа семейството делото на своя свръхпнлот и 
Лепя на окончателното освобож- му да узнае какво точно се е слу- нървоборец срещу фашизма. Наз- 
ление па Югославия, майор, реене- чило с Цале и да се намерят не- ванието на улицата в Лукавица от 
ктипно капитан Александър Цсн- говите тленни останки, за да се по- Лукавашки кантон до Джонпн 
ев е на служебен полет но мар- гребат в родното му село, останали мост и една улица в Димитровград
шоута Зсмун-Зсмуник. Негови без резултат. Официално той и би трябвало да носят името на 
близки знаят, че па 1 май 1945 го- днес се води като изчезнал, понеже Александър Ценев. То трябва да 
липа е бил в Белград на Първомай- няма доказателства, че е загинал, намери почетното си място па 
ския военен парад. Тук е бил и брат Това е и причината, че неговото възпоменателната плоча на и ра- 
му Тодор Ценев н те са били зае- име не е записано на възноменате- дата па Основното училище в 
яж/ На 3 май трябвало отново да лннте плочи и на други паметници Димитровград с един барелеф ли 
се спс.Ц«.ат но богато брат му го „а загиналите пилоти от Първа и бюст, каквито би тряовш. да има 
ПОТЪРСИЛ иа летището в Земун, де- Втора ескадрила и на загинали и на подходящо място в родното мукЕагг аг даггггг ггж?

година и срещу фашизма изобщо 
топа.

и на нас.
Нашата Втора ескадрила има- 

шс твърде малко загуби. Защо? 
Известно е, че в началото па воси- 

онерацип пилотите на Първа 
НОВЮ имаха много

ЗАГАДЪЧНИЯТ 3 
МАЙ 1945 ГОДИНА

ните
ескадрила на 
жертви. Трябва да кажа, че ние се 
учехме от техните грешки или, по
точно* казано, ползвахме техния

дава преглед 
югославски чипове на пилотите от 
Първа и Втора ескадрила. За 
Александър Ценев тук е записано, 
че през октомври той е 8/Ь (Зциаб-ОПИТ.

Можем да благодарим и на па-

ВОЕННИЯТ ПИЛОТ - ЧОВЕК БЕЗ ДОМ И
СЕМЕЙСТВО

оправдание и го укорявах.

I

със своята
Отговор но тави загадка е пак в книгата Първа и Втора 
оскешоила на НОВЮ". Именно в нея на едно място се 
говори за военните пилоти, които не са като обикновените 
хора-особено по време на война. Излиза, че те, освен за 
летищата, които са им дом, за другарите си пило™ 
самолета - които са им семейство и за летенето - което е 
живота им, друг дом, семейство и живот не познават.

Цале? вени ,|а сградата
II своите спомени Д-р Цспсв ин училище п Димитровград. .„„потно е заслужил

осведомява, че к ъм края на 1945 И както .аги, когато не е из- миог ократпо заслужи
общината п Лукавица, всстно напълно точно какво сс с 

случило, сс явява героят на съм- Венко Димитровгодина в 
където с работил, пристигнало пи-
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РАКИТА - СЕЛО НА 

МИНЬОРИ И ПЕЧАЛБАРИ
Село Ракита до 1962 г. е
било в състава иа
Димитровградска община,
когато по административен
път е отделено от нея и
присъединено към 
Бабушнишка община, 
заедно със селата Звонци,
Нашушковица, Берин 
извор, Вучи дел и Ясенов
дел.
Днес , въпреки миграцията, 
Ракита е село с около 350 

жители. И за
почти от едната страна паСело Ракита е разположено 

Ракитската река. Пътят през селото минава по трасето 
някогашната теснолинейка и е от другата страна на 

. Затова почти всяка къща в Ракита има собствен 
. На някои от тях, както се вижда на 

"пазачй' - хубави кучета от неизвестна

напостоянни 
разлика от повечето села в 
Димитровградска община, 
жителите му са на реката 

мост през рекатаразлична възраст - от
снимката, има ибебета до хора на

преклонна възраст.

Старите миньори от Ракита си спомнят за времето, когато 
са работели 6 мината. Едни с носталгия, други с горчивина. Текст и снимки А.Т.

За някого, който се озове в Ракита след повече от 40 г. ,
изненадващо е колко много са новите, съвременни къщи. От

разговора с кмета на селото разбрахме, че днес ракитгшни са
гурбетчии, предимно миньори и майстори зидари навред из 

Сърбия, но се връщат в родното си село и строят тук хубави 
къщи. Изненадващо е също, че почти всяка трета къща има 

сателитна антена. Най— вероятно пюва е обусловено от 
положението на селопю, поради коепю неговите жители не

В Ракита има четирикласно училище, в 
което през току-що изминалата учебна 

година са-учили 6 деца. Миналата година са 
били девет, но предвид раждаемостта в 

селопю, възможно е след години те да бъдат и

Много от жителите на Ракита са млади 
хора, много от които току що са създали 
семейства. Това се виждаше и в залата по 

време на концерта на фолклорния ансамбъл 
"Люлин" —младо семейство с един от

Когато навлизате в селото по асфалтовия път, изграден От някогашната мина за каменни въглища са В с. Ракита има 6 магазина главно за
през 1990 г. със средства на ракитчани, първата сграда, останали само няколко входа, от които текат хранителни стоки. Тъй като една от

очевидно тя е в доста окаяно състояние. “ —————— захванаха на работа" пред един 'от магазините.

ВЪПРЕКИ ГОЛЕМИЯ БРОЙ ИЗЛОЖБИ НА КАРИКАТУРИ

За карикатуристите май и юни бяха тъжни месеци
През май и юли месец тази го- катурата, Третото 

дина бяха организирани много из- биенале ” Златна 
ложби на 
телни сред

д^иародно лав Краупа и Миодраг Стоявович. Миодраг Стояпович, когото преди 
, . „ усмивка в Бел- С Томислав Краупа се бях запо- три годнии редакцията иа ” Нпат-
карикатури, паи-значи- град, XX международеп конкурс ва зиал преди 4 годипи в Сокобаия. егво” беше удостоила с награда за

=род^^а|™ ^=,о— у е*?“ ^ГвС^.хГ“ -= КГГ25“

Крушсвац, Седмият 'международен тур^Т“ н^и ^а^ “иТд^рияГ™.3^
Салон на карикатурата в Зсмун, IX месеци, защото ни иаиуспаха чети- деиия си деи! 
югославски конкурс за карикатура рима наши колеги. Смрътта изт- 

Ристо Пеятович ’ в Плевля, VI ласка от редиците ви Милош Крън- 
международси салон на скокари- етич, Бранислав Обрадович, Томис-

меж

Перица Илиев - Перо, 
ДимитровградПървите уроци по карикатура 

научих от Мето Петров, 
всеки случай и карикатурите на

"Автошарж” - 
М. Стоянович

по във ■
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ИНТЕРВЮ: ТОМИСПАВ ГАКОВ,

ШшаШ®
БИВШ ДИРЕКТОР НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ И НАСТОЯЩ ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК

СИВОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ЕЖЕДНЕВИЕ 

ПОГЛЪЩА ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦА
| * Професор Гаков, накъде *
3 плува корабът, наречен 
| " Цариброд' ? —

— С оглед на местоположе
нието му, пред кораба "Цари
брод” едно време се разгръщаха 
безкрайни пространства 
ване. Със затопляне

ровград сякаш си остана обик
новена ” селендра”. Провъзгла
сихме се за средноразвнта об
щина, въпреки че фабриките ни 
не работят и че според размера 
на средните ни заплати в стопан
ството с години сме на последно 
място в републиката или пък 
сме между последните.

Трудно, наистина трудно 
жпвявам икономическия 
па общината ни, защото като 
дългогодишен просветен работ
ник много добре зная колко са 
младежите в общината ни, кои
то закусват,и вечерят хляб и чай 
и на колко много димитровград
ски деца в лекарските им книж
ки пишеслабо хранени”.

* Трудно ли е човек да бъде 
(изтъкнат ) интелекту
алец в тази среда ?

— Бих казал, че е трудно 
би през първите, да кажем, 5 
години. След това сивото ежед
невие поглъща интелектуалеца. 
Той потъва в примитивизма, 
попада под влиянието на про
винциалните клюки и след това 
става обикновен средностатис
тически гражданин. Ако пък ин
телектуалецът неуморимо се 
бори да не се превърне в такъв 
човек, средата започва да го 
оценява като ”надут”, високо
мерен човек, който лети в обла
ците.

* Как Вие си представяте 
бъдещето на Димитровград
ска община?

- Не съм специалист по ик
ономика, така че не претенди
рам да давам някакви оценки. 
Все пак, си мисля по тези въп
роси. Размишленията ми идват в 
няколко направления.

Преди всичко мисля, че тряб
ва да се обсъди кои тукашни

Димитровград има отлични бих се натоварвал със задачата 
условия за развитие на всички да давам оценки. Въздържам се 
видове туризъм 
ловен, зимен, селски и т.н. При- заради факта, че личните ми 
родните красоти на долината на критерии са много строги, тйка 
река Ерма, след това Поганов- че не бих искал да нанасям вреда 
ският манастир, Звонска баня, на някой творец, особено ако 
Гребен и Влашка планина не се става дума за някой млад пост 
ползват достатъчно.

транзитен, от коментара между другото и

за пла
на полити

ческите отношения между ст
раната ни и България границата 
не беше вече проблем, а предим
ство за кораба "Цариброд”, но 
когато трябваше да има добър 
капитан и добър екипаж, той го 
нямаше. Всъщност, целият еки
паж на кораба, вместо да гледа 
към морето, гледаше към соб
ствените си джобове. Димитров
градските политици и ръко
водители на фирми, вместо 
сплотени да потеглят напред, си 
доказваха помежду си кой е по- 
умен, кой .ще продаде повече 
стопански обекти, кой ще бъде 
капитан на кораба.

Поради тези "умувания” 
рухна най-голямото димитров
градско предприятие ГИД, ка- 
кто и редица други стопански и 
селскостопански обекти.

Като последица на това пре
стана да свети и последният 
"светилпнк”, който едно време 
се наричаше "Границата с 
Комуналац”, а сега се нарича - 
"Границата без Комуналац”.

Мъчителната димитровград
ска действителност много ме 
подсеща за известната басня за 
орела, рака и щуката.

или писател.
из- Селскостопанската дейност е Бих казал, че в малцинстве- 

особено болезнен въпрос. Ние пата ни литература има добри 
допуснахме да пустеят пасби- неща. Но понеже за оценява
щата ни, фермите ни. Уверен пето на литературата съществу- 
съм, че с малки инвестиции на ват единни естетически мерила 
общината, държавата и евенту- (няма провинциални или, 
ално на донори всичките части например, белградски мерила за 
на общината ни бихме могли да оценяване на литературното 
съживим.

срив

Томислав Гаков

творчество), бих добавил, че в 
Лека-полека трябва да съжи- малцинствената ни литература 

вим нашите села. Казвам лека- все още преобладава писането
стопански субекти могат да се 
спасят от пълния провал. Те 
трябва да се приватизират, но не полека, защото те умираха през без уважаване на нужните лнт- 
и да се продадат за дребни пари. последните няколко десетиле- ературни критерии, писането, 

Онези стопански субекти, тия* Ето, например, в село Иза- което е лишено от необходимия 
товци, което е център на Горни и елементарен, да го наречем, 

нали, че вече няма кой да ги Висок, има вода, ток, път, мод- литературен нерв. 
купи, трябва навреме да се зак- еРно училище, модерна амбула- Отговорността за това нега-

тория, свръхмодерна ферма за тивно явление до голяма степен

може
които толкова много са пропад-

рият, а работниците в тези 
фирми трябва да се намери ра- отглеждане на едър дооитък... В пада и върху изданията на ва

това село би могло да се пое- шето
троят десетина двустайни къщи- ретно - върху вестник ”Брат- 
чки, които да се дадат безплатно ство” и списанието 
на 10-ина домакинства, конто конто често пъти се пускат про- 
искат да дойдат в Изатовцн и да изведения, които не са преми- 
се занимават със селскостопан- нали през ситото на обек- 
ска дейност. А с десетина домак- тивната и компетентна литсра-

издателство, по-конк-бота, с която да изкарват поми
нъка си.

На мнение съм, че Димитров
градска община не ползва доста
тъчно местоположението си 
край границата, което е изгодно 
за развитие предимно на туриз
ма, гостилничарството и търго
вията. Не трябва да изпуснем от 
предвид, че в територията на 
общината ни вече съществува 
верига от гостилничарско-тур- 
истически обекти, спедиторски 
фирми, обменни бюра и други 
делови обекти.

Димитровград не трябва тъй 
лесно да се отказва и от безмит
ната зона, която според Гра
доустройствения план на Сър
бия покрива не само Пиротска, 
но и част от нашата община.

"Мост”, в

инства в селото автоматично ще турна критика, 
се съживи и училището, в амбу- Факт е, че българското мал-
латорията ще има постоянна цинство има доста литературни 
работа за една медицинска сес- творци, но мисля, че всички тези 
тра, фермата ще се съживи... автори са много далече от един 

Детко Петров в областта па 
прозаичното творчество, от 
Стойне Янков в областта на по-

* Бих Ви. помолил като про
фесор по сръбски език и 
литература да коменти
рате положението на мал
цинствената ни литера
тура?

- Поради отговорността, коя
то със себе си носи званието 
професор по литература, аз не

* Как Вие изживявате ик
ономическия срив на 
Димитровград?

- Много болно го изживявам. 
Изживявам го с револт и с про
тест в душата си.

Докато другите крайгранич
ни градове се развиваха, Димит-

етнчното творчество и от 
Властимир Вацев в областта на 
литературната критика.

Разговора води: 
Б. Димитров

ЗАБРАВЕНА ТРАДИЦИЯ

ИЛИНДЕН Е ПРАЗНИК, А
НЕ ПАЗАРЕН ДЕН

Всеки който е идвал па събора па Илинден (2 август) в Горна Лисна, с 
ГОГН1НИ този събор се провеждаше в двора и непосредствено около черквата

Л =

си спомня, че допреди 
Св. Илия”, намираща

се източно ог

Мястото на събора на Илинден е край обновената черква...отвяше манджа за службарите и
гостите...

През последните десетилетия
обаче горнолисинчани не се
грижеха за своя храм и зъбът на времето си каза думата. Черквата се озова в окаяно състояние, 
сградичките в двора пропаднаха... Полска-лека съборът беше преместен в центъра на селото, а

обикновен пазарен ден, в който местните хора и соборджните 
от околните села си купуват домати, чушки, любеници, въжета, оглави и други необходими дре
болии, или пък се събират на ” пиянка” в магазините и кръчмите-палатки. Така празникът загуои

Илинден се превърна горе-долу в

духовността си, а селяните - хубавата си традиция.
Скопие (баща„му

немалък собствен капитал в ремонта на черквата ^

е от Ръжана, а майка му от Лиснна), вложиБорис Стоичков, наш човек от
Св. Илия” в Горна Лисина и миналата година тя

види н от снимката. Ремонтиранатасветна с някогашната си красота, което може да сеотново Илинден. Ето един многочерква трябва да бъде осветена и е най-добре това да стане именно на 
хубав повод съборът да бъде върнат на старото му място - пред черквата. С. Велинов

... и не в центъра на селото
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ НЕКРОЛОЗИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ
СЪЩЕСТВА (6)

ВМЕСТО РЕКВИЕМ ■ ОДА
подходяща оптика ще пробваме всдомят републиканските всдо-

мства за произшествието, ма- 
АсНап1иш уепепз-

ТРЕВОГА! ВСИЧКИ 
НА КРАК! да открием евентуално за

пазените спори и подрастъци. писаното за и
Сътрудниците на Завода за Намереното ще отгледаме лабо- сарШи» в Червената книга -за- 

защита на природата в Ниш - за- раХ0рН0 „ когато се развият във почваше докладът им - трябва 
конно обвързани да се грижат за пъ3растни индивиди, материала да се ревидира. Вместо сигнату- 
находището на Венерините кос- щс го ВЪр11См в банята... Това е рата СК (сгШсаНу епсИпесгей 
ми - бяха съкрушени от съзна- моят план». заключи Боян. опасно застрашен вид), трябва
нието, че агонията на рарнтет- да се внесе ЕХ (ех1тс1 - унищо-
ната папрат фактически е запо- НЕОЧАКВАНО “ жен, затрит завинаги)...
чнала през 1999 г. Оттогава не- СЛАМКА НА От уста до уста, по телефона,
съвестни жители на Звонска ба- СПАСЕНИЕТО с Факсовс 11 ДРУГИ ,|ачи,,и ,,а ко"
ня постепенно започнали да за- мунициранс, вестта за произше-
хващат оттока с термалната во- Искрсно казано, колежките и ствието при Звонци бързо огск- 
да от външната чешма за свои колегите на Боян не споделяха ца между специалистите и лю- 
нужди. След двугодишно непре- оптимизма му. Да имаше живи бителитс на природата. И дока- 
къснато измъчване последните спори и подрастъци те щяха и Хо загрижените за охрана на 
зимни студове през януари съ- без лабораторни грижи да се природата въздишаха резигни- 
щата година окончали надвисна- развият. Не искаха обаче да ра- рано, Боян по Интернет получи 
лата трагедия... зочароват момчето и затова раз- мистериозно поръчение: Боя-

Ботаникът от Завода Боян и работиха програма кога и как да ц‘е, касае се за Звонци... Искал 
целият колегиум не съумяваха вземат проби, как да ги анализи- бих да разговаряме на четири 
какво да предприемат, тъй като рат, как да постъпят с евенту- очи - кажи къде и кога. Важно е! 
административните мерки не да- ално намерените спори и прота- Твоят приятел от Парачин Бра- 
доха резултат. Плнткоумнн ли- лии... - тислав Грубач!” Бане Грубач,
ца не хаеха за забраните и си въ- Най-много ги депримираше орнитолог, също бе сътрудник 
ршеха каквото са си наумили.... болезненият факт, че гибелта на на Републиканския завод за за- 

- Изправени сме пред катас- Космите на Венера се случи в щита на природата, 
трофа, обаче аз не се предавам, навечерието на 22 май, Светов- 
Предлагам пак да тръгнем от- Ния ден на биодиверситета. Сега 
начало! Какво подразбирам под вместо на този ден да празнуват,
”отначало”? - обърна се Боян гордеейки се с успехи, сътруд- 
към колегиума. - Първо, да пре- циците на нишкмя Завод бяха 
дложим правителството да дей- попарени.... Налагаше се да ос- 
ства по-решително и донесе по-

Боян Злашкович реинтродуцира Венерините косми в 
Звонска баня;

ромно. Златица настоява при 
съставяне на протокол за реин- 
тродукция на Венерините косми 

спомене нейното име в

което ще кажа не ти хареса - за
брави го!... През ноември 1999 
година бях на обиколка из про- 

Ерма и по Асеновото да се
ролята на спасителка и доброде
телна на природата!

Подобни стълкновения меж-

лома на 
кале. Компания ми правеше съ
пругата ми Златица. Отбихме се 
в Звонска баня и аз й показах 
находището на Венерините кос
ми, изтъквайки, че билката е за
щитена и не смее да се къса. Хо-

ду реалния живот и администра
тивните разпоредби са трудно 
изкушение 
” Благородната” кражба дали е 

или героизъм?

юристиката.за
дехме по пътя, аз я изпреварих, 

тя, без да забележа, без мое 
знание и позволение, на своя ръ
ка (казах й, че папратта се из
ползва за декорация!) набрала и 
скътала в пластмасова торбичка 
няколко стърка от Венерините 
косми. В Парачин сложила бил
ките в буркан до прозореца в 
кухнята, но на сянка. Папратта 
отлично свикнала на новата об-

посегателство 
Трябва ли да се наказва или на
граждава?...

На 22 май 2002 година, точно

а

Деня на световния бнодивер- 
ситет, сътрудниците на Завода 
за защита на природата в Ниш, 
предвождани от ботаника Боян 
Златкович, подкрепени от упра
вителя на ”Мир” Александър 
Рангелов и неговия персонал, а с 
материали, подарени от Зла
тица Грубач, извършиха реин- 
тродукция (възобновяване) на 
популацията на Космите на Вен
ера в Звонска баня. Топли ст
руйки вода бяха пак доведени да 
мият бигъра, върху който бе 
закрепена папратта... Общо оча
кване е, че начинанието ще ус
пее!

в

БЛАГОРОДНА
КРАЖБА

На срещата в Ниш през пър
вите дни на май т.г. Грубач съо
бщи на Боян: ” Бояне, ако това,

становка и започнала да се раз
множава... С други думи, Бояне, 
в нашия дом в Парачин имаме 
автохтонни и автентични екзем
пляри АсНапГиз сарШиз-гепеп от 
Звонци! Следователно, ако има
те намерение да възстановите 
популацията при Звонска баня, 
моята съпруга Златица с охота 
ще ви подари своята култура. 
Но, при две условия!

- Кои са условията? - повика 
изненадан и зарадван Боян.

- Най-напред Златица иска 
юридическа пощада, "имуни
тет”, да обещаете, че няма да 
бъде обвинена в провинение. 
Второто условие е малко неск-

строгн указания за защита на на
ходището и по-назндателни на
казания за провинителите. Ще 
обвържем персонала на хотел 
” Мир” по-зорко да следи, кон
тролира, предупреждава и осуе
тява повторни опити за отвеж
дане на водата.

- Хубаво, Бояне, но какво се
га там да защитаваме, когато 
всичко е съсипано!

- Не съм съгласен! Оптимист 
съм! Предполагам, че тук-там в 
бигъра са запазени спори и про- 
талии ("зародиши”)... Ще взе
мем проби от находището и с

оВеш1гоаикс1]а Увп*Нп!Н У1аа1 
Оа1ит: ТЪипдау. Мау 23 - РоЯао Цг.е.4о1к 
АиЮг Ув4Й Ь_0.
Не1п1гобиксч
и 5*41. $1гисгцай 2а«ойа йа11 6У0) сюрппоз оЬв1егауап]и Оапа УойгувгаИвй.

N8 озпоуи роз1е<]п]вд вуейф за оЬНазка )в<||под з1ап151а увпвги11Ь у)аз1 
(АгЛалШит сзрШиз Увпвпз) и 5гЬ1)1. рори1а<ф ротепи1е угзй )в зуеРепа па 
клКСп! гтттит Иакоп ойтефтН копзиИасуа I рг1ргета 5(ги4п]аа 2ауо4а га 
гаЯНи рпгсх1в 5гЪуе зи иг уеКки ротоб гайгцка 1)до51Ле1]зко 1ипбЪ4код 
ргеРигебз Но(в1 М1г (2уопа4ка Вап]а) «угЯП зи ге'т1го<1ика|и ротепи1а угз»е па 
з1ап1Яе па ко)ет ]е допейаупо газ1а и уеИкот Ьго|и. УеПки гаЬуз1поз1 
йиди]вто 21а1ю СшЬаС, кф из^рЛа таюф!2а гв1п1го<1ик6|и 1 А1вкзап(1ги 
Яапдек>уи ко)| вв гаю21о да 1вЬпйк1 Рео роз1а ргосЦе за тап|в ргоЬ1ета. 
Яе’т(/оРикс1]а уге1е 12Увйепа 22.05. 2002. дсхЛпе. па Оап Ькх1|уепу1е1а.
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■ Яоуозй сиот уапепл|Ь у1аз1, Ь11|пе угз1е кр)а пез^в за зуод |есйпод з1ап1з(а
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В|0<
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Така, на 22 май т.г. вместо ре
квием бе изпълнена ода в чест 
на едно прекрасно растение!

-Свършек-Щ

Протоколирал: 
Сп. Кр. С.Факсимиле на съобщението по Интернет за направената 

реиптродукция

КРЪСТОСЛОВИЦА 119 
Съставил: Драган Петров

•е.--

Водоравно: 1. Вид плод. 6. Граблива птица. 11. Висока тем
пература. 12. Двигател (син.). 14. Голям камион. 16. Ъгъл. 17. 
Народен инструмент. 18. Способност за действие. 19. Името на 
актьора Пачино. 20. Известна белградска журналистка, Мира 
Аданя. 21. Изпъкнало изображение на плоскост. 22. Връв, с 
която гори лампа, кандило. 23. Пакети със стока или вещи, 
предназанечени за изпращане. 24. Гладко платно, подобно на. 
атлаз. 25. Град в България. 26. Българско мъжко име. 27. Тънки 
дървени стърготини от ренде. 28. Лично местоимение. 29. 
Името на датската футболна легенда Симонсен. 30. Град в 
Югозападна България. 31. Град в Източна Сърбия. 32. Размек
ната пръст. 33. Някогашната гръцка оперна звезда, Мария. 34. 
Филм на Сръджан Драгоевич. 35. Забавен разказ или анекдот. 
36. Страна в Африка.

Отвесно: 1. Кост (син ). 2. Кът (син.). З. Място, по 
движат превозни средства. 4. Река в Австрия и Германия. 5. 
Марка крем за обувки. 6. Който дава подслон на преследвани и 
ги крие. 7. Петата нота. 8. 19 и 17 буква в азбуката. 9. Газ със 
сладникава миризма на чесън. 10. Малък документ, чрез който 
се удостоверява някакво право. 13. Яйцевидно очертание или 
форма. 15. Фабрика за рафиниране. 17. Затворен цилиндричен 
съд, в който ври вода за парни машини. 18. Американска 
тенисистка, Моника. 20. Вид змия. 21. Голямо литературно 
произведение. 22. Мека трикотажна или тъкана

което се

материя за
долни дрехи. 23. Подвижни стени, поставени на сцената като 
странична декорация. 24. Вид колбас. 25. Вид риба. 26. Цвете с Решение на кръстословицата 118
едри, обикновено, червени цветове. 27. Задната част на шията Водоравно: 1. Тонус. 5. Кош. 7. Лаба. 11. Ананас. 13. Роман. 14. Ло. 16. Омир. 17. Лъвица. 18.
и главата. 28. Мъжко име. 30. Унгарско мъжко име. 31. Прие- ^ЛИ- ^ *Атомик". 22. Нил. 23. Винар. 25. Сенат. 27. Ли. 28. Иван. 29. Дериват. 31. Зет. 32. Ма рая. 
танищен град в Черна гора. 33. 11 и 1 буква в азбуката. 34. Лом* $5- ОР- 36. Навик. 37. Пирин. 39. Мисия. 40. Лагуна. 41. Нол\ад. 42. Катинар.
■Втората нота. -г
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СПОРТ © спорт ПОДКРЕПА ЗА ФК "ЖЕЛЮША"
БАСКЕТБОЛ: 10 (ПОСЛЕДЕН) КРЪГ ОТ 

ЛЯТНАТА ЛИГА НА 7-МИ ПОДРЕГИОН НИШ

ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА

Първенецът на Пиротска ок
ръжна дивизия, отборът на 
’ Желюша”, който спечели пра- Г* 

вото да се състезава в Нишка ■ 
футболна зона, тези дни получи I 
официално и необходимата, за » 
това подкрепа.

На съвместно 
ръководството на отбора, Ме- БТ 
стната общност*и представите- п 
ли на Общинската скупщина, Ш 
отборът получи гаранщш, че ще Ш 
бъдат осигурени необходимите в 
условия за състезаване в дивиз
ията, в която е и ”Балкански”. 
Преди всичко това се отнася за 
финансова помощ, помещения и 
ползване на игрището в СЦ 
” Парк” в Димитровград.

Сега предстои сериозна орга-

“ ЙЯа ‘,ъ™ «-—> •= В: 84(19: 23; [Шзаседание на шп,Д|ГГГРаД’ 6 ЮЛ" 2002 Г- съотб«Р«ика си Андрееви., и 
™ гПарК \ 3р‘,ТеЛИ - °к°л« ™» Донесе важната победа 
100. Съдии: А. Игнятович и И. отбора си.
Милованович от Ниш. Ний„ - иаи-ефикасии играчи при

БК Димитровград игра в домакините бяха Андрееви-, (32 
следния състав: Геров, Сотн- точки) и Андреев (27) 
ров, Д. Алексов, Петров, Д. Д„. В първенството БК ” Димит- 
митров, Станков, Андреев, Ано- ровград” подели 5-то място с 3 
столов, Андрееви-,, Велев, Т. А- победи и 7 поражения, 
лексов и Р. Димитров.

В последния кръг от първен
ството на лятната лига на 7-ми 
подрегион Ниш димитровградс
ките баскетболисти постигнаха 
победа в последните секунди 
мача.

б&з
на [•]

:Ян
I

Шампионите на Пиротска окръжна дивизия
Д. С.

низация и подготовка на отбора футболна дивизия, 
за успешно стартиране в Нишка Д.С.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ СПОРТЕН ЩНТЪР

ТУРНИР ПО МАЛЪК 
ФУТБОЛ

на
БОСИЛЕГРАДПочти през цялото време го

стите имаха надмощие. В пос
ледните секунди на мача Тони 
Алексов прекъсна една акция 
на гостите, подаде топката на

ПРИКЛЮЧИХА 

РАБОТНИЧЕСКИТЕ 

СПОРТНИ ИГРИ

В спортнйя център ”Пескара” в Босилеград във вторник за- 
юнният летен турнир по футбол на малки вратипочна традищ 

”ЛЯТО 2002”.
В турнира участват 10 отбора, които се състезават в две групи. 

— група А са ” Анитекс”, ”Ас”, ”Чавдар”, ”Карготранс” и ”Бл- 
ат”, докато група Б включва ”Дуга”, ” Градска Ико”, ”Краин- 
дол , Катастрофа” и ” Андачки'вукови”. По четири отбора от 
двете групи, които спечелят най-много точки, ще продължат на 
четвъртфиналите.

Организатор на футболния турнир е боснлеградскнят ФК 
”Младост”, а спонсор - Общинската скупщина, която ще осигури 
награди за най-добрите отбори и футболисти.

Летният спортен сезон в Босилеград включва и редица други 
спортни състезания - по баскетбол, волейбол и др.

АТЛЕТИКА в
В спортните игри на работещите в Босилеградска община, 

които приключиха тези дни, участваха 55 отбора. В игрите 
бяха включени осем дисциплини: теглене на въже, атлетика 
(100 м гладко бягане, 200 м гладко бягане, тласкане на гюлле, 
дълъг скок), шахмат, малък футбол, волейбол, риболов, пн- 
кадо и тенис на маса.

За победителите бяха осигурени купи, а участниците, 
спечелили второ и трето място, получиха дипломи. В 
състезанието по атлетика носителите на първите три места 
получиха златен, сребърен и бронзов медал. Председателят на 
самостоятелния синдикат Иван Асенов съобщи, че тази 
година купата за ”фер плей” е присъдена на тима на Общин
ската скупщина.

ИВАНА 
ВЛАДИМИРО 

ВА ВЗЕ IV 
МЯСТО

К. в.На първенството на Р 
България за юноши, 
което се проведе на 
2 и 3 юли в 
Националната 
спортна академия в 
София участва и 
димитровградската 
състезателка Ивана 
Владимирова. 
Състезавайки се за 
отбора на "Класа", 
тя зае IV място в 
седмобоя с 3505 
точки и подобри три 
лични рекорда - на 
200 м (27, 39), на 800 
м (2, 30, 51) и в дълъг 
скок (4, 79 м).

ФУТБОЛНИЯТ ТУРНИР ДИМИТРОВГРАД 
2002" к. в.

ВСИЧКО Е ГОТОВО ЗА 
СТАРТА На 15 август 2002 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта 

на нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, тъща, баба и 
прабабаНа 15 юли стартира 39-и пореден турнир по малък футбол 

” Димитровград 2002”. Всичко вече е готово за старта на този 
най-известен в окръга турнир. Отборите се регистрират, а офи
циални оферти са приети и в Своге, Драгоман, Годеч и Сливница в 
съседна България. Участие е оповестил и отборът на ”Тигър”, 
който миналата година остави добро впечатление.

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград

Безсилни бяхме да те запазим от 
смъртта, но докато сме живи и ти ще 
живееш в сърцата ни.

Почивай в мир!
С тъга и обич се прекланяме пред 

светлата ти памет.

готово. Както е известно,И за пионерския турнир всичко е 
” Риба център” от Белград ще спонсорира сениорите, а пионерите- 
- СПР ”Синап”, което е прецедент за пръв път частник от 
Димитровград да спонсорира такава проява.

И съседите от Пирот организират подобна спортна пр 
Вече е започнал турнирът по футбол на малки врати 
Стаикович-Локи”, чийто организатор е бившият национал, а сега 

” Атлетико” - Мадрид, Йован Сганкович-Локи.
Участието в турнира е безплатно, а наградите са 

първо, 30 000 за второ и 15 000 д.шара за трето място. На турнира 
участва и отбор от Димитровград, който постигна една победа и 
една загуба. Играе се по групи. дс

Д. С.
Съпруг Петър, дъщери Нада и Дана, 
етьове Бобан и Иван, внук, внучки и 

правнуци
оява.

ЙованВЕТРОХОДСТВО

ДЕСЕТО
МЯСТО

член на 60 000 за
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 юли 2002 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на

МИЛАН ПЕЙЧЕВ-ФУФИ 
известен футболист 

на "Балкански"

Нека всички, които го познаваха и 
уважаваха, да си спомнят с добро за 
него.

ЗА
СТАВРОВ Както съобщиха 

организаторите на 39-и 
турнир по футбол на малки 

по скокове
От 4-7 юли т.г. в черно

горския град Бар се прове
де шестото състезание по 
ветроходство 
”Монтенсгро 2002”. В три
дневната регата в класите 
” О птимист”, ” Л асер-ради- 
ал” и ” Стандарт” са участ
вали 60 състезатели от 11 
домашни отбора.

Състезанието е било се-

врати, на тазгодишните състезания 
ЯМП-Димитровград 2002 г.", които се провеждат в 

самките на турнира, ще вземат участие млади и още 
иеафирмирани състезатели от България и Югославия. На 
състезанието ще участват и двамата наи-добри 
димитровградски отлети Джордже Гогов и Ивана 
Владимирова. Ще има сама две дисциплини: скок на 
височина и скок на дължина.

Брат Воя със семейството си

за купата

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 юли 2002 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВ-АЦА 
ветеринарен граничен 

инспектор от Димитровград 
С много 'обич се прекланяме пред 

светлата ти памет!

Семействата Павлови и Иванови

Д. с.

димитровградския клуб начленове на

те установяваха радиовръзки с колеги ог»Ю» 
съседните страни. Целта на състезанието бе да се

Д възможно повече контакти. Резултатите на
в състезанието, ще бъдат обявени

лекционно за националния 
отбор на СРЮ. Членът на 

отбордимитровградския 
”Соларис” Марио Ставров 
се е представил добре

сето място в катего-
и е

установят 
клубовете, участвали 
допълнително.

заел де< 
рията ”Оптимист”. -

д.с. Б. Д.
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'ОРАТИСЕ...
, ЛИ, бай Манчо, дибидус смо закасали 

; - ч,луи<ай, бай Мироне, топа знаю и най-мънечката
деца. Не ся открил Америку! - ядоса се я. У дзаднье време 

»гмЛбзина почеше да Мисле дека съм сганул йерменскьи
поп за жАлбс. ' 1

- - Ама и поначул съм некойе другье работе...
• - Койе работе? - омекну я.

' - Това Дека йе дошло време да се измъкнемо из
лайната... ‘

у -Айде-де!
- Знайеш ли, ОРАТИ СЕ, де

Тузию?Имал1 и телевизор дома и вечимка ми омързну да ; 
слушам за туя приватизацигом. •

- Ама думата ми йе дека и нашата предприятия у 
Цариброд че се приватизую...

-Манемой!
{ - ОРАТИ СЕ- Печена работа—

- Чекай бе, бай Мироне, квр си запел: орати се, па орати 
у се? Нали си чул прикаскуту за оратеньето?
Г -Е-е? Т;;

- Па одъпел йедън, дошъл при Свети Петра, а он по
гледал у тевтерат и му казал: "Праведън си, айде улази у

суална ”схватка”! Жената запазва самооблада- раят!" "Ама чекай Свети Петре, да не йе грешка, имам я 
ние, защото не иска да прави скандал, и с умилен | - големи грейове?' Кви грейове? - питал га Свети Петър.з 
глас казва на мъжа си: В|уПа йедно ютро налете на комшикуту до тарабете, отам-!

- Мили, ти си добър стопанин, имаш деца... Не одовам заоратимо се и я гьу опрайи..." "Нигцо де,
ти прилича ”тази работа”! комшиката йе пристала?" "Ама нейе сал това. Друт иут;

Съпругът й отговаря същогс умилен глас: тека налете и накомшичето, младо девойче, убаво, заора-.-
- Милинка, ела на моето място, за да видим тимо се и..." "Добре де, нали нейе на силу?" "Нейе, ама

кому повече прилича ”тази работа”...

^итровградско лято 200$"

«•>

ш -

I
приватизуйе? 

живейем у Тун-
ка све че се 

е мислиш яЛЕТНИ ИСТОРИЙКИМОеЩ Б Е» 

ДОКАЧЕНИ**
МАТИЦА, ПЧЕЛИ И 

ТЪРТЕИ

ДОСАДНА ВЕЧЕР
Жена и мъж прекарват лятната вечер вкъщи и 

им е много досадно.
- Ще се поразходя до чаршията! - казва съп

ругът и излиза.
След известно време и съпругата решава да 

избяга от домашната скука. Отива на кафе при 
съседката си, но там заварва ” страшно” зрелище: 
нейният мъж и комшийката в една страхотна сек-

Тези дни най-сетне бе учредена Матица на 
българите в Сърбия.

Лесно е да се намери ”матица”, обаче трудно 
се намират работливите пчели. У нас като че ли 
много повече са търтеите и ” медарите”.

М. А.

МИЛИОННИЯТ
ПЪТНИК

нали

Новоназначеният управител на митницата в 
Димитровград изтъкна, че през първите шест 
месеца вече е регистриран милионният пътник.

Хубаво, само че същият вероятно е бил и пет
стотин и шестотинхилядния, а може би и милион 
и първият, тъй като най-вероятно става дума за 
дребен контрабандист, който и по няколко пъти 
минава границата за стек цигари.

я казал Свети Петър - я улази, млого се 3АОРАТИМОГ 
Ловец се изкачва високо в планината и дебне- ^ ■ -Мани майтаплъците, бай Манчо, тая работа за кою ти 

шком навлиза в голямата гора. Изведнъж насре- я говорим ие млого сериозна...

-и,
. отсабалесисвърчалуТациното"? '<
:л ч - Не йе бе, бай Манчо! Истина йе: дебело се орати... '!

- Ти пак орати се? »
- Тека йе: орати се!
- Па айде кажи ми кой орати, кво орати, куде орати...? ]
- Млозина орате дека нашата предприятия и вабрикъе ] 

че се продаду, а орате на улице, по кавене, по иже...
- А орати ли се кой че ни купи?
- Орати се! Све наши човеци...

■ ^ Кико наши човеци?
; ^- Па тува оди Цариброд! *

ЛОВЕЦ И МЕЧОК

А.Т.

- казва мечокът.
- По-добре второто, белким остана жив!
Ловецът остава жив и се връща много ядосан. Поч

иства пушката, смазва я добре и на следващия деи отива | 
в гората да си отмъсти па мечока. Втората им среща ^ 
обаче завършва по същия начин. Още ио-ядосап, ло- Ц 
вецът занася пушката си при майстор, който отстранява Ц 
всичките й дефекти и му гараптира, че този път мечокът 
ще мине миого зле. Но пушката не гръмва и при третата 
им среща!! Вече по навик ловецът заема известната 
поза...

НАШИЯТ ПРИЯТЕЛ"
Когато падна от началническия пост в Ген- 

щаба на ЮВ, великият ” приятел” на българ
ското малцинство в СРЮ генерал Небойша Пав- 
кович съобщи страшни неща.

Макар че мнозина не са склонни да приемат 
твърденията му като истинни, аз му вярвам. За
щото марионетките казват истината само в два ЯI

' Не думай! Кой има теквея паре да купи целу вабрику? 
Нали ужкъим смо най-сиромащия?

- Е, народът йе истина осиромашел, ама има и теквия 
хцо не си знаго парете...

-Ма не думай! ,
- И да не ти се веруйе - тека йе!
- Арно! Орати ли се тьгай койи су тия човеци? I
- ОРАТИ СЕ... орати се.. » 'с !

■ Г *1а к°йи СУ? Ти чул ли си за ньи, знайеш ли нещо?
- Е, бай Манчо, млого сакаш да знайеш. Я да ти кажем

коии су, ти да удариш рабушат, а после мене да сецаю по 
судилища... ^

- Защо по судилища? Нали че 1супую предприятия, че
се знаме коии су, що су. Кво йе тука нередното? . ,

Све АРДека не се завърши работата по прйвати- ’ 
зациюту, бай Манчо, йе тайна. Може да се орати от уше 
до уше ама никои нече да загризе ябълкуту, оти може да 
буде млого кьисела. зш

случая: когато усетят,- че им се подготвя сък
рушителен удар, или когато пострадат.

- Махай се оттук, мръсник такъв! Аз мислех, 
ловец, а ти си бил педераст! - изревава мечокът и изчезва 
в гората.

че си
К. Г.

и6*** \

;

А после?
нема ДА СЕ ОРАТИ, а че се ВИДИ И Ч^п:
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