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Политиците от "земетресните" простори на предишна 
Югославия и техните партнйори от мощния Запад напос- 
ледък изминават дълги маршрути и водят "твърде 
и конструктивни" разговори в кратки интервали. Хърват
ският президент Франйо Туджман беше на разпит и ин- 
структаж в Белия дом във Вашингтон и лично при амери
канския президент Клинтън, в едно летовище край Атина 
се води сръбско-хърватски диалог на най-високо равнище 

астието на президентите милошевич и Туджман и вън
шните министри Милутинович и Гранич, американският 
специален пратеник Джон Корблум направи ново турн по 
триъгълника Белград - Сараево - Загреб, на 14 авгус 
Женева се срещнаха държавният секретар на САЩ Уорън 
Кристофър и известната балканска тройка Милошевич, 
Изетбегович и Туджман. И международният "управител" 
на Босна Карл Билд и първата дама на общоевропейската 
грижа за правата на човека Елизабет Рен прекосват бос
ненските пространства и често се отбиват в политическите 
метрополи, в които се решава съдбата на "единната бос
ненска държава с два ентитета и три народа''.

Наблюдавани през призмата на досегашната реализа
ция на Дейтънското мирно споразумение, тези факти излъ
чват "традиционния" извод: развръзката на кризата в Бос
на, в крайна сметка и в предишна Югославия, се е натък
нала на нови бариери и не върви както трябва. Това заклю
чение обаче има твърде релативна точност, която в мо
мента не е от голямо значение. Защото, все докато мирът 
не покори всички полета на войната, мирният процес ще се 
натъква на по-малки или по-големи бариери и това, казано 
на журналистически език, "вече не е вест". От друга страна, 
оживотворяването на спогодбите от дейтънско-парижкия 
документ дават оснавание да се каже с голяма сигурност, 
че е завършен успешно първият етап от международната 
акция по потушаване на военното огнище в Босна. Локомо
тивът на войната е заставен, копелетата му са блокирани 
и му е отнета всяка възможност да се задвижи по инерция 
или пък с помощта на непредвидима диверсия.

Това обаче не е достатъчно за окончателната победа на 
мира над войната. Във втория етап на развръзката е необ
ходимо да се извърши демонтаж на военната машинария, 
в която най-важни "винтове" са хората и политичесю 
структури. Вече са осъществени и първите резултати в този 
етап: под силен натиск отвън лидерът на босненските 
сърби д-р Радован Караджич се оттегли от всички поли
тически и държавни постове, а босненските хървати най- 
сетне склониха да разформират "военната си република" 
Херцег-Босна. Още един месец остава до първите след- 

• военни избори в Босна, събитие, от което се очакват иаи- 
големите резултати в демонтажа на военната машинария и 
това е истинският повод за многобройните срещи разго
вори на "компетентните1' за Босна тукашни и световни 
политици.

Във всички декларации, изявления и разговори се из
тъква, че босненските избори трябва да бъдат свободни 
и демократични", за да излъчат легитимни представители 
и оогани на двата ентитета, мюсюлманско-харватската фе
дерация и Република Сръбска, и на централната впасг а 
Босна. Зад тази обща демократична реторика все пак се 
крият различни интереси. Международната общност очо-
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(На 2-ра стр.)Милошевич и Туджман по време на разговорите в Атина

• НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА НЕДАЛЕЧЕ 
ОТ ДИМИТРОВГРАД

и те

КОНТИМ 
И ВИДЕНОВ 
ПУСНАХА В ДЕЙСТВИЕ 

НОВИТЕ 
ПТТ-ВРЪЗКИ
Председателят на Правителството на Съюзна република 

Югославия Рпдое Контич и министър-председателят на Репуб
лика България Жан Виденов тържествено пуснаха в действие 
нова телекомуникационната оптическа магистрала Белград - 
София на 14 август на граничната бразда недалече от Димит
ро Вфад.

Оптическата кабелна връзка Белград - Ниш - София е със
тавна чйст на инсталираните комуникации, които свръзват 
Далечния и Близкия Изток с Централна и Западна Европа и 
американския континент.

Активизирането на тази част от световната телекомуни
кационна мрежа е конкретен резултат на всестранното 
сътрудничество между двете приятелски съседни страни. По 
този начин СР Югославия и България станаха важна между
народна транзитна област и дадоха голям принос за развитието 
на този вид съвременни съобщения и връзки и за по-успешна 

ПТТ-компаниите,

Р.Контич

тици не

работа на
Премиерите на СР Югославия и Република България използ

ваха срещата си и за обмен на мнения във връзка с по-нататъ
шното развитие на югославско-българското сътрудничество.

(Обширна информация за това голямо събитие иа 
югославско-българската граница ще публикуваме в след
ващия брой на востника.)Ж.Видонов
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на Българската армия.

лица, които са граждани на 
другата страна. Постигнат е 
договор тази собственост до 
получи еднакво правно защи
та както и собствеността но 
гражданите 
Изказано е 
сключи отделно споразуме
ние, въз основа но което ще се 
дават пенсиите и осъществя
ват тр 
придо
договор до се ускори решава
нето на въпроса за изчез
налите лица, а двете страни 
веднага ще разменят инфор
мациите, с които разполагат.

Договорено е компетент
ните ресори да продължат 
контактите си, за да се оси
гури пълна нормализация на 
пътния, железопътния, въз
душния и речния транспорт и 
на ПТТ-съобщенията и телек
омуникационните връзки 
между двете страни, понеже 
те имат голямо значение не 
само за двете страни, но и за 
целия регион.

(От 1 -ва стр.)
Председателят на Репуб

лика Сърбия Слободан Мило- 
шевич и хърватският прези
дент Франйо Туджман водиха 

. на 7 август в Атина разговор 
за мирния процес в региона и 
нормализацията на отноше
нията между Съюзна репуб
лика Югославия и Република 
Хърватска. Двамата президе
нти, както се изткъва в офи
циалното съобщение, са дали 
положителна оценка на досе
гашното развитие на взаимни
те отношения и са приветст
вали постигнатите резултати 
в реализацията на конкретни
те договори в областта на ик
ономическите отношения, ин
фраструктурата и решаване
то на сложните хуманитарни 
въпроси.

Ръководейки

но този страна, 
готовност до се

удови, социални и други 
бити право. Направен е След посещението на българската ^коьйн^анте^на първия корпусна Българската 

генерал-майор Негослав Николич.

Н.СТОЯНОВ: ГРАНИЦА, КОЯТО ВЕЧЕ НЯМА ДА РАЗДЕЛЯ
междудържавните отношения.

Ние наистина смятаме, че българското 
малцинство в Югославия е фактор на съ
трудничеството, добросъседските отно
шения и приятелството между Югославия и 
България и ние се стремим да осъществим 
тази роля в свой интерес, в интерес на двете 
държави, в интерес на двата близки народи 
и в интерес на мира и прогреса на всички, 
които живеят на тия простори - изтъкна 
Стоянов.

Приветствайки двамата генерали и тех
ните сътрудници, началникът на Пиротски 
окръг Нешко Мадич изтъкна увереността си, 
че сътрудничеството на двете армии ще 
окаже своеобразен принос за укрепването 
на добросъседките отношения ч- че вой
ските на Югославия и България ще дадат

а на Балкан-

Изказвайки удоволствието си, че има 
възможност да приветства гости от такъв 
висок ранг и да им пожелае приятно преби
ваване, председателят на Общинската 
скупщина Николастояновотделно изтъкна, 
че местоположението на общината и на
ционалният й състав са в основата на 
особения интерес за всяка среща на пред
ставители на двете държави, с което ук
репват сътрудничество и добросъседските 
отношения:

-Ние, и като население край границата, и 
като българско малцинство имаме особен 
интерес за развитие на добросъседските 
отношения, при което тази граница вече 
няма да разделя и ще се превърне в граница, 
която ще свръзва, граница, която за нас, 
които тук живеем, ще бъде предимство, а не 
онова, което беше много години назад. В 
този смисъл с удоволствие следим и подк
репяме и Вашите срещи, които са още един 
значителен принос за укрепването на

се от голя
мото значение на югославско- 
хърватските отношения за ук
репването на мирния процес, 
за мира и стабилността в це
лия регион, двете страни са

Милошевич: "ГОЛЯМА КРАЧКА 
ЗА ЦЕЛИЯ РЕГИОН“

“Най-напред искам да кажа, че водихме един 
твърде конструктивен разговор, преминал изцяло в 
духа на изказаната готовност за подобряване на 
югославско-хърватските отношения, които оценяваме 
като най-важни за стабилността на целокупните 
отношения в региона. Няма нужда да интерпретирам 
елементите на съвместното съобщение, само искам да 
изкажа силната си увереност, че днешният ни разговор 
е много голяма крачка за Съюзна република Югосла
вия и Република Хърватска. Не ще и съмнение, че 
подобряването на тези отношения е не само голяма 
крачка за двете страни, но и голяма крачка за целия 
регион“ - заяви председателят на Сърбия след разго
вора му с Франйо Туджман.

принос към укрепването на мир 
и те. Затова и вярваме, каза Ма 
граница ще 
Европа.

И.ТОМОВ: СРЕЩИ С ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ПОВИШЕНИЕ 
НА ДОВЕРИЕТО И СИГУРНОСТТА

адич, че тази 
стане една от най-отворените в

По молба на бройните представители на 
масмедиите генералите Самарджич и Томов 
оцениха и значението на посещението на 
делегацията на Югославската войска на 
Българската армия. В изявлението си ген
ерал-майор Иван Томов каза:

"Посещението на генерал-лейтенант 
Самарджич се вписва идеално в подписания 
план за международно сътрудничество и е 
в отзвук на неотдавнашното посещс 
началника на Генералния щаб на А 
на СР Югославия. Ние с господин генерала 
сме твърде убедени, че такива срещи, които 
като резултат довеждат до лично запозна
ване, не може да не се отразят върху 

|а доверието и сигурноста в 
. Това е за нас първо посе-

казах, че освен като приятел ние го пос
рещаме и като мисионер - мисионер на един 
православен християнски народ, на един 
славянски народ който наистина няма ана
лог в света. И ние дадохме нашата войнишка 
клетва да наваксаме пропуснатото, за 
което, уверяваме ви господа журналисти, 
ние с този войник и с неговите подчинени, 
нямаме никаква вина. Ние ще чакаме тези 
срещи да се пренесат на по-ниско ниво. Ре
формата в нашата армия може би ще опре
дели мои контакти с моя непосред 
колега - командирът на Корпуса в Ниш, но 
на каквото и ниво да са контактите, според 
мен, важна е искреността, откровеността. А 
това ще бъде действително в полза не само 
на двете армии, а и на двата народа.

Изключително съм впечатлен от пред
ставителите на държавната власт, които с 
такава любов се отнасят към своята армия. 
Удоволствието, господа, беше за мен от 
посещението на семейство Самарджич и 
придружаващите го офицери".

Особено внимание е пос-изказапи готовност за пълна 
нормализация на отношени- ветено на подобряването на 
ята си. Подчертана е готов- икономическите и комерчес- 
ността на Съюзна 
Югославия и Репу 
ватска да развиват добри вото в защитата на жизнената 
отношения между своите среда. Двете страни са при- 
гражданй и народи, да се ува- върженици на принципа за 
жават взаимно като незави- свободно движение на граж- 
сими и суверени държави и в дани, стоки и капитал и ще се 
унисон с Хартата на ООН да ангажират върху създаването 
изграждат взаимно доверие, на условия за това. 
както и да сътрудничат в Положително е оценена 
полза на мира, стабилността и досегашната реализация на 
развитието в региона. Ердутското споразумение за

Двете страни потвърдиха Източна Славония, Бараня и 
готовността си да решават с Западен Срем. Подчертана е 
преговори спорния въпрос за необходимостта от по-ната- 
Превлака, за да се премахнат тъшно последователно пре
напреженията във връзка с веждане на това споразу- 
тази област, които оъществу- мение и осуетяване и отказва- 
ват и в двете страни. Двете не от всички действия, с които 
страни поемат ангажимент да може да се застраши неговата 
решават този важен спорен цялостна реализация. Оказа- 
въпрос с помощта на непос- на е пълна подкрепа на вре- 
редствени преговори в духа менната администрация на 
на Хартата на ООН и добросъ- ООН в създаването на ус- 
седството. До окончателния ловия за успешна реализация 
договор за Превлака двете на споразумението, 
страни ще уважават режима Двамата президенти да- 
на сигурността под патроната ват пълна подкрепа на реали- 
наООН. зацията на договореностите

Двете страни са готови да от Дейтънското споразуме- 
създадат необходимите уоло- ние, което беше подписано 
вия за свободно и безопасно Париж, 
връщане на бежанците и раз- В разговора участваха и 
селените лица в предишните съюзният министър на вън- 
им места или в местата, за шните работи Милан Милути- 
които се определят със сво- нович и подпредседателят на 
бодна воля, както и да им се правителството и министър 
върне имуществото или пък на външните работи на Хър- 
да се извърши справедлива ватска Мате Гранич. Дого- 
компенсация. Във връзка с ворено е двамата министри да 
този въпрос е изтъкнато, че се срещнат в Белград до края 
връщането подразбира обща на месеца, за да уточнят и 
амнистия. подпишат Споразумение за

Обсъден е и въпросът за нормализация на междудър- 
защита на частната собстве- жавните отношения в духа на 
ност на физически и правни договорения подход

република ките връзки във всички обла- 
олика Хър- сти, както и на сътрудничест-

ение на
рмията

ствен

повишаване на 
нашия регион 
щение на военачалник от такъв ранг и за нас 
беше чест, че организирахме това посе
щение в качеството си на домакин. Госпо
дин генерал е един генерал с изключителен 
опит и ние не пропуснахме възможността да 
се поучим от него, за което сме му благо
дарни. Още при неговото пристигане аз

Д. САМАРДЖИЧ: МИР НА НАШИТЕ ГРАНИЦИ И МЕЖДУ 
НАШИТЕ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ

В изявлението си генерал-лейтенант мира. Мир на нашите граници, мир между 
Душан Самарджич каза. нашите народи и държави, което ще окаже
резулта? на°повече 'контакти' на6вегенн и и Гд^т^

^°нТЗт=ТаанВа^: Ти^т\Вс П̂о?^=Гио“1=:

^ духовиМи ^Гели^иозни,Ндори'и1 езиковите 
ността за разнообразни видове сътрудни- корени са ни същи
чество. Това е първа крачка на такъв вид Аз ползвам случая да благодаря на 

И НИе В пРак™чната част, в своите домакини за крайно отвореното им 
непосредствени контакти, обиколки на отношениекъмТретаармияикъмЮгослав- 
ппРоН„ИД°™'тТрУД0ВИ °РганизаЧии. в срещи С ската войока. НадявамРсе че това е Тамо 

власттаД0ЖИВя>™еимен- началото на нашите взаимоотношения и че 
нооноаа, което е подписано във Виенската ще се разшири на по-ниски равнища с което
спооазименир0д4ертан0 В сУбРегионалното би се създало доверие, а с него и^ гаранция 
споразумение. _ за мир на Балканите и пе-шивоко ®ше вел-

Ние, като воиници, твърде бързо се спо- наж им благодаря и надявам се че във въз- 
Я^е.нпамлрихмеоб11,език’защотос“е вратното посещение, което най-вероятно 
разорали, а разбрали сме това и по-рано, че ще последва, това още веднаж ще се 
на балканските простори духат някои нови потвърди. щ веднаж ще
ветрове и дай да ги използваме § служба на

в

А.Д.
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* сър!Й,ЕНИЕ НА правителството на република
• ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

износът
"ПОРАСНА"

С 47,7 ПРОЦЕНТА
*

шщшт
чагйжги™ „к. ?^жйггд.?,=^

?2п™С^ПрОЦеси' ПраБИ- на програмата т ре^нт на 
^рЛпп!?Т2,г,е константиРал°. електроенергийните и рудар- 

ЮЛИ е осъЩествено ските капацитети. Константи- 
~Тел“ увеличение на рано е, че о промените в це- 
износа, които е по-голям с ната на електроенергията 

п0 отн°шение през 1996 година, извършени 
на износа през същия месец според динамиката, която е 
миналата година. През първи- приета от всички носители на 
те седем месеца на тази годи- икономическата политика и 
на износът е увеличен със 7.3 съгласувана със синдикатите 
на сто. Това е един от види- в началото на годината, е пре- 
мите ефекти на по-високия махнат дългогодишният дис- 
интензитет на стопанската паритет по отношение на 
дейност и на мерките от Оп- цените на останалите енер- 
еративната програма на Пра- генти. На тази основа са осиг- 
вителството на Република урени необходимите финан- 
Сърбия, която беше приета на сови средства за ремонт и ре- 
12 юли 1996 година. довно снабдяване на гражда-

Правителството е приело ните и стопанството с елек- 
информация за промените в троенергия през следващия 
областта на цените през 1996 период. Явното предприятие 
година и константирало, че "Електростопанство на Сър- 
голямото увеличение на цени- бия" и основаните от него 
те на услугите, особено в жи- предприятия са задължени да 
лищно-комуналната област, е завършат ремонта на елек- 
основната причина за високия троенергийните и рударските 
общ ръст на цените през юли. капацитети в предвидения 
Понеже цените в тази област срок и обем, като при това се 
до голяма степен влияят вър- осигури подготвеност на тер- 
ху жизненото равнище на моцентралите за работа на 
гражданите и върху разхо- пълен оборот като основно ус- 
дйте на стопанството и оста- ловие за стабилност на елек- 
налите дейности, Правител- троенергийната система и 
ството е ре шило да ги под- акумулациите. Правителство- 
веде под строг контрол на то е оценило, че е необходимо 
Министерството на търгови- да се повиши интензитетът на | 
ята в унисон с Уредбата за производството на въглища 
премахване на нарушенията за термоцентралите, промиш- 
на пазара, предизвикани с по- леността и населението. За 
мощта на злоупотреби с мо- целта Правителството пред- 
нополските позиции. лага да бъдат внесени 150 О0О

Имайки предвид високия тона каменни въглища, се 
ръст на задължителното оси- подчертава в края на пра- 
гуряване на моторните воз- вителственото съобщение, 
ила, който само през юли

НАСКОРО ГЪБИ ОТ 
ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

скупщина вЛимитпппгп» П пРп„и Общинската Освен посочения иск членовете на ИО об- 
наЗ? юли послеРпнпРпй0п^ г Д заседание съдиха и приеха програмата на "Комуналац" 
чивки Межд^ шргото чпаЖ^ Ж П2' 33 п°АФ=ржане на хигиената, зелените площи 
гъпмтк |9РУГ0Т° членовете на ИО об- и инсталациите на граничния преход "Грал-
Жо'Ж Станчев от Лесковац, по ина". Комуналното предприятие^и ^осЖе 
търси^разрешение^а^тгпежлякоит° тои въРшел° тази работа, но тъй като граничния 
един от тунелите нятпЯг-Г-^да гъби в преХ0Д е в компетенция на общината, то и 
теснолиней^яИ|То п?^30010 на някогашната съглсие на предложената програма дава 

3 П-Ътя межДУ Трънсхи Одо- Изпълнителният отбор. Р Р ма дава 
ровци и Звонци, които сега не се ползва. Това 
е пръв подобен иск, който предизвика интерес 
на заседанието. Прието е решение да се даде 
положителен отговор и на Станчев да се даде су 
им2И?ЖН°5т за производство на гъби. Реше- Милев, Ду(
телно да°сеУизучиНляпипамеТ,83' пРеАваРи_ Тихомир Иванов са членове на тази комисия, 
и далиДсъстоянУиетп НЯ тияепя пречки Разгледан е и искът на Владимир Манич,
застоши^я ла 8 такова Да не автор на филма "Четирите годишни времена
произвеждат гъ^итУУТ^гГяя^37?' които Щ0 01,8 ВисокТза спонсорство, както и искове на
н^коТо^аможе:ТдаАопитамеЧКг^ббиЪоДт^нРеелД' ЧаС™И ™Ца И НеСТНИ ОбЩН0°™'

Сформирана е и комисия за преценка на 
щетите, предизвикани от дълготрайната 

Анкица Басова е председател, а Ангел 
Кръстич, Йован Владимиров и

ша.
шан

А.Т.

• ГРЪЦКО-СРЪБСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО И КОЙ КАК ГО ВИЖДА

ЗАЩО ДА Е ТАКА?
* да«Г™наегЛоГдИинРиГИи мог^Ляж1^ ПЛДТПРИЯТИ0 8 град Кавала Гърция. Познавам го вече

ския^агазин" а синоте’ Том^^и^райо™^*^
пак1 ще’с^реи!,Гда’ми!?ав<а1п|^ЯСърбияДНа^Са^Г^^Ва"®^8388^8я"а*Аа аа'^ра8>и,я,®д8а 88

Ще
на

Клрттл" "И™Г° И ТО* започва Да разказва. (.зсициг пали уж сме приятели, а така ли се 
"Градина^ ю?ай Пи^ппягп?л НИЧНИЯ преход работи с приятели. Защо един човек да ми раз- 
(каРмАш И Рад’ митничаря вали мнението, което имам за Сърбия} Защоне
(каза му и името) казал, че носи със себе си 600 иска да попита на "Градина’ че съм казал за 
лпкуиоит щатски долара. Потърсил парите? Защо такива хора трябва да работят и
документ. Митничарят му отговорил, че няма представляват държавата? Защо?
Зп%йд^ЩН^ЕЕ=1лМиУ нмоТкЖ^ННИнрГжйи
има ли пари, той наи-коректно пак декларирал който също не е искал да направи нарушение’ 
същите пари, като напомнил че търсил документ, нима не е могло да се намери решение? Наистина 
но му казали така и така. Митничарят, по-точно не става дума за парите, става дума за 
митничарката, без какъвто и да е пардон му от- отношението към приятелите, което сигурно не 
нема посочените пари с обяснение, че е бил служи на чест на нас, като хора, като държава 
длъжен да ги декларира. Никакви обяснения не Но все пак да се надяваме, че Йоргос пак ще 
помогнали, дори и документите, които при себе си тръгне с колата за Полша и пак, както и досега 
имал от митрополията в Кавала, от които се ще се отбие и в Димитровград, и в Пирот и в 
вижда, че Иоргос Келгиоргис като помощ за Белград, където са му истинските приятели. С 
Сърбия е дал дванадесет хиляди дойч марки! митничарката, която му е взела парите, може би 

-аз имам пари, казва Иоргос, и не ми в жал никога вече няма да се срещне Кои знае 
толкова за тях. Боли ме постъпката, защото не ат
съм ги скрил нито на една граница, а могъл съм. Алекса Ташков

Но защо? Нали уж сме приятели, 
работи с приятели. Зашо елин чое 

нието, което I 
попита г-

Р

НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА• ИНТЕРВЮ С ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В ДИМИТРОВГРАД

В ЮЛ СЕ НАМИРАТ ПРИЯТЕЛИ ■ ■ ■

не трябва да унищожим 
.1ЛИ ако искате да се 
както стана в източно-

На 23 юли т.г. се навършиха 
ини от 
ославска

формирането на 
а левица), поли

тическа партия и движение в 
Югославия. По този повод се 
срещнахме и разговаряхме с 
председателя на Общинския от
бор на ЮЛ в Димитровград 
Георги Първанов.
• Господин Първанов, Юго
славската левица от момента на 
формирането си 
привлича внимание и почели 
привърженици в страната, и то 
и млади, и стари. Какво прив
лича гражданите във вашето 
движение?

-Още в началото ние со дек
ларирахме срещу войната, а за 
мир, ервщу престъпността, п за 
спокоен живот на всички граж- 

ни. Също така ЮЛ се застъпва 
съвременно училще и за соо- 

развитио на воички ио- 
ЮЛ о против бедността и

ските страни.
23 юли тази година се 

навършиха две години от форми
рането на ЮЛ. Период, съвсем 

укрепване на едно 
ние. По този повод

• ЖИВОТЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА
достатъчен за 
такова движе! 
в Белг

>Д1900 ДИНАРА ЗА 
ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ

град се проведе тържеств 
орание, на което присъст

ваха представители на всички 
общинкси и окръжни отбори на 
ЮЛ и, разбира се. всички имащи 
възможност ръководни хора в 

Резултатите от това събра
ние са станали достояние на 
нашата общественост.
• Подготвя ли се 
стоящите избори?

-Да, ние през септември ще 
обнародваме нашата програма, 
засягаща всички жизнени об- 

Първо ще създадем репуб-

ио съ
вео повочо

четиричленно семейство 
60 динара дневно Ф

ЮЛ.• За нормалната прехрана на 
през юли са били необходими 
Храната поскъпва по-бавно от комуналните услуги и 
електроенергията ЮЛ за пред

на четиричленно семейство 
показват най-новитеОсновните жизнени разходи

статистическ иДданниН зТнормал^тапрехрана на едно такова 
семейство са били необходими средно по 50 динара за всеки 
юлски Ден (с 40 на сто повече в сравнение със същия месец 
миналата година), но проблемът не е само в скъпата храна. 
Цените на комуналните услуги и електроенергията се 
покачват много по-бързо от цените на хранителните стоки и 
^ отбелязва няколкократно увеличение през изтеклия

9Д1о?(^ламкитРеИ“раждани все по-често се питат как да
неЖдами“ Три средни заплаТи ТсР>Югославия'? АвгуТ

по-висока цена на киловата, А да не говорим за фаталния

С9П^ГГдн^от населението изисква спешни и ефикасни мерки на 

социалната политика.

т
за Георги Първанов о ро

дом през 1949 година. По 
професия е инженер по 
мпшинострооно. Работи в

я т ив° " ГИ Д ",°Той Т^от анал
!ЬТПоНДТиГгДрФТрТЯ0дЛска 

ормирпното

бодно 
куства.
примитивизма, а за равноправно 

асито, ворито, 
о уоажавамо 

всички мнения, освон унижава
щите и застрашаващите другите 
народи... Струва ни со, чо тъкмо 
този наши определения най- 
много привличат хората.
• Какво о всъщност ЮЛ?

-ЮЛ в връзката между мла
дите и старите, между справед
ливите и успешните хоро. ЮЛ 
осъществява интересите на 
работниците и селяните. ЮЛ е ин
телектуална база на всички, за
нимаващи се с чист интелокту- 
ализъм. ЮЛ е дом на демок
рацията, но е против нахалотвото 
и натрапничавостта. Ние сме о 
лице към бъдещото, но харесваме 
всичко положително в нашата

ласти.
ликанска програма, а след това 
ще я разработим в окръжни и 
обшински планове. Главната цел 
на Югославската левица е по
добряване на жизненото равнище 
на населението. Затова ще офор
мим така наречения стопански 
актив. В нашата община в актива 
ще бъдат застъпени всички сто- 

досегашна наука, изкуствата, лански субекти, които това же- 
тродицията и т.н. Накрая ЮЛ в лаят. Досега в общинския актив 
място, където се намират и сре- В30ха участие представители на
щатг другари и приятели -дЗбртнт^ ■Ци^-Мъагош^ и
• Мнозина считат, чо ЮЛ е "Сточар“. Очакваме да се при- 
против частната собственост? ключат още и представители на 

-Това не е вярно, ние не сме «Моталац"^ "Свобода" и на други 
против частната собственост, но стопаноКи колективи в общината, 
сме против до тази соботвеност 
да ое идва чрез криминални 
деяния и престъпност, и по нееот- 
ествен начин. Общественото иму-

между мародито, р! 
поколенията... Ни

в"0™*

Интервюто взо: 
Бобан Димитров

слоеве
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Д"ПГт . В БОСИЛЕГРАДСКАТА ЧОРАПАРА "ЦИЛЕ" НА 
КОЛЕК
ТИВНА 

ПОЧИВКА

НЕИЗВЕСТНОСТТА
ПРОДЪЛЖАВАРЪКОВОДИТЕЛИТЕ

ПРЕВЪРНАХА
КОРАБА

* ?84°душ^Увк^т?^^ 20°™ли ^^глина^ггРн^прй^у- 
дителна почивка все още не работят и въпрос е кога 
що отворят производствените халета.
Засега оса още не е известно ствува голямо число частни 

докрай защо ЮМКО от Враня, производители които прадла- 
който обезпечаваше суровини, гатпо-качественичорапи Пред 
организираше производството и ставители на ЮМКО са подчер 
осигуряваше пазар за чорапите, тали, че ще положат Уси™* ® 
прекъсна производствения Босилеград да се въведе и 
процес. Според една неофи- някоя нова производствена про- 
циална версия ЮМКО направил грама. За целта са необходими 
това с цел да "дръпне" финан- нови средства. Това налага на 
сови сродства от републиката, чорапарата и на ОС, подчертано 
за да роши някои свои пробле- е в разговорите, да положат 
ми По време на проведените усилия тези средства да се 
неотдавна разговори в ЮМКО, в обезпечат от Фонда за развитие 
които са участвували прелета- на Сърбия, 
вители на чорапарата и но ОС в ЮМКО,
Босилеград, е изтъкнато, че планира една част от ка- 
"всичко не е изгубено" и че се пацитетите на обекта да ползва 
търсят възможности обектът в за конфекционен отдел, една 
Босилеград пак да се активиз- част от работниците се 
ира. В разговорите е изтъкнато, съгласиха да се преквалифици- 
че на пазара -пзудно върви про- рат за конфекционери. 

жбота на босилеградските 
орали, понеже вече съще-

в мебелнатаВсички заети 
фабрика "Циле“ до 19 август са 
на колективна годишна почивка, 
осведоми ни директорът Сретен 
Ангелов. Дотогава трябва да 
бъдат уточнени техническите 
деитали около деловото сътруд
ничество между "Циле“ и "Про
грес" от Свърлиг за производ
ство на спални.

До почивката е направена 
малка серия на кухненски еле
менти от масивно дърво, чиято 
продажба за начало е добра. 
Дали това се дължи на при
съствието на гастарбайтерите 
или продажбата започва да 
върви, още 
пак е добър знак.

Що се пък отнася до запла
тите, последната е изплатена за 
декември миналата година, а 
тези дни е изплатена и топла 
закуска.

обществено предприятие за тър-Допреди няколко години
говия и гостилничарство "Слога" беше едно от водещите стопан
ски предприятия и осъществяваше над 60 на сто от общия доход 
на стопанството в Босилеградска община. Сега обаче е под 
въпрос по-нататъшното му съществуване! "Колата" тръгнаха 
назад веднага след раздялата му с "Напредък" и "Прогрес" и се 
намериха в пропастта по време на икономическата блокада. 
Понастоящем предприятието е без средства за оборот, магаз
ините му са празни, някои и по-дълго време не се отварят, работ
ниците не са получавали заплати отсептември миналата година...

Най-големи виновници за катастрофалното положение на 
това предприятие са самите работници и още повече отделните 
ръководители, които "превърнаха кораба". Докато другите пред
приятия - едни повече, други по-малко - в кризисната обстановка 
се опитваха да вървят в крак с времето и по един или друг начин 
да оцелеят, в "Слога" като че ли чакаха това да им го направи 
някой друг. Не съумяха или пък не искаха да използват гранично- 
пропусквателния пункт "Рибарци" по време на санкциите, когато 
фрекфенцията на движението тук беше твърде голяма. И след 
вдигането на санкциите в това предприятие почти нищо не бе 
предприето за заздравяване на предприятието и положението му 
все повече и повече се влошаваше. Дълго време “Слога" е без 
директор, бездействаха и органите на управлението. Работ
ниците, оставени сами на себе си, просто не знаеха какво да 
правят. Впрочем, те и не знаеха истинското състояние на нещата 

редприятието.
"Слога" напипа дъното и поради някои обективни причини. 

Частният сектор все повече върши натисък в града, съседните 
села и центровете, където разходите са по-малки, а печалбата 
по-голяма. Продават и необлагаема с данък стока от чужбина: 
сол, ориз, захар, кибрит и пр. Десетина от 45-те й магазина са в 
крайно отдалечените села без пътища и като резултат на това 
разходите тук са твърде големи. В следствие на общата ик
ономическа криза и спадането на жизнения стандарт е спаднала 
и покупателната сила на населението, така че стоките в магаз
ините стоят и по няколко месеца, доставчиците не чакат дълго, 
а някои стоки се заплащат и предварително.

узнава се тези дни, не е известно, но все

В.Б. А.Т.Да
чо

РАВНИЯ ДОМ В
В п

ВОДАТА ОТ ИЗВОР СЪЗДАВА 
КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ

• Около 30 на сто от гражданите в общи- система. Докато за камъните и жлъчката е ‘ви
ната имат заболявания на пикочната новна" преди всичко мазнината в храната, за забол- 
система, повече от които поради камъни яванията на пикочната система, преди всичко за 
в бъбреците и пикочния мехур, казва д-р камъните в бъбреците и пикочния мехур, една от
Пенев и предупреждава: "Процентът на 
заболелите сигурно ще се увеличава,
понеже във водата от с.Извор има пре- в състояние докраида преработи ,
калено големи количества калций. По- _ д р 
добре и по-евтино ще бъде ако 
ди фабрика за съществуващата 
се доведе нова вода".

За състоянието в това предприятие неотдавна разисква и 
Общинската скупщина. Обаче, освен общата констатация, че 
"положението е загрижаващо и че изходът трябва да се търси в 
самото предприятие", друго решение не бе посочено.

Работническият съвет неотдавна освободи от длъжност 
досегашния директор Иван Стойнев, който след няколк- 
омесечен отпуск по болест заминава в пенсия. За изпълняващ 
длъжността директор е назначен Глигор Глигоров, един от 
комерциалистите в предприятието. Обнародван е конкурс за нов 
директор. Обаче Работническият съвет не намери отговори на 
основните въпроси: кои са причините, които доведоха пред
приятието в пропастта и какво да се прави по-нататък?

Естествено, отговор на тези въпроси се очаква от новия 
директор. Дотогава 144-те работника ще живеят в неизвестност, 
а хората от планинските села където има само магазини на 
"Слога" (понастоящем почти са празни) и занапред ще трябва да 
отиват и по 5 до 10 километра за най-необходимите стоки.

Манол Янев

Пенев подчертава, че около 30 на сто от жите
лите в общината имат заболявания на пикочната 
система, по-точно казано имат камънчета в бъбре
ците и мехура. Повече от заболелите, казва той, са 
на средна възраст.

-Не казваги. че всички тези хооа са от Боси пе

са изгра- 
или пък

От водата от с.Извор, която ползуват босиле- 
градчани и райчиловчани, не страдат само перал
ните машини, бойлерите и съдовете в домакин- „ " 
ствата, но и - хората! Главната причина за това е, 
че варовитата вода съдържи много повече калций „„„ . 
от нормалните стойности. До това заключение идва 
д-р Боян Пенев, специалист-рентгенолог в Здрав
ния дом в Босилеград, който в работта си всекид
невно се среща с нови случаи заболявания на 
пикочната система, преди всичко с присъствието на 
пясък и камънчета в бъбреците и пикочния мехур.

-Отговорно твърдя, че в Босилеградска община 
през последните години се чувства голям процент 
морбидитет от калкулоза на жлъчката и пикочната

1е казвам, че всички тези хора са от Босиле- 
и Райчиловци, т.е. онези, които употребяват 
вода. Процентуално обаче 

две селища, изтъква той.
С големия процент калций водата е твърда, 

казва Пенев и за да омекне, т.е. да се намали тоя 
процент, нужно е да се построи фабрика за прер
аботка на сегашната в
възможности да се доведе нова. Това ще бъде 
далече по-евтино от мъките на онези, които в себе 
си носят камъни и от финансовите разходи за леку
ването им, констатира Пенев.

повече са от тези

°Д
1ве

а или пък
То

а се тъ&т

В.Б.

• СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПОВОД

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЗАД КОРМИЛОТО
Анани Ненов, шофйор в бо- 

силеградски "Автотранспорт" 
неотдавна замина в заслужена 
пенсия. Тези дни го посетихме и 
говорихме с него за четириде
сетте му години зад кормилото, за 
шофйорската професия, която е 

трудна, 
пособн

до пенсионирането ми съм в всичко като човек, винаги го- млада жена с невръстно дете. 
автотранспортното предприя- тов да му помогне. Не рядко и Снегът и студът не стихваха, 
тие в Босилеград. И тук една на личен риск, спирал и там, Майката се обезпокои за мал- 
година карах товарен камион, дето не е било позволено. Две кото си дете и започна да пла- 
а след това автобус. За тези години, като добър работник, че. Не ми оставаше нищо дру- 
тридесет години измених 4-5 е бил шеф на пътническия го, освен да заключа автобу- 
автобуса и изминах над 3 мил- транспорт в предприятието, са, замотах детето в шубата и 
йона и 800 хиляди километра, повече пъти е бил в ръковод- тръгнахме към къщата на май- 
Днешна, а и предишна Юго- ните органи в предприятието, ката. След час и половина хо- 
славия изминах надълж и на- носител е на награда на Об- дене по сняг стигнахме в дома 
шир, возейки ексурсианти и щинския синдикален съвет. й. Разбира се, пак бях щаст- 
туристи. Бил съм и в Италия, През четирдесетгодишна- г1ив, че й помогнах И още един 
Гърция, България и Турция. В тасишофйорскатрудовадей- случай ще помня докато съм 
Италия отделно впечатление ност Анани е имал и повечето жив. Може би това е и един- 
ми направиха добрите пъти- -сгоди и несгоди, някои от кои- ственият такъв случай в ана- 
ща, а посетих и гроба на Ромео то ше помни докато е жив. лите на нашата професия 
и Жулиета във Верона, в Па- -Един път на връщане от Един есенен ден, привечер на 
дова черквата "Свети Антун", Враня през Весна кобила в връщане от Кюстендил в село 
втора по големина католи- Долна Любата между остана- Рибарци на шосето забелязах 
ческа черква в света, във Ве- лите пътници се качи и една диви свине. Един глиган се 
неция световно известния бременна жена. Към Две реки смути и започна да бяга пред 
площад "Свети Марко" и ре- й стана лошо. Спрях автобуса автобуса. Увеличих скорост- 
дица други знаменитости в и изкарах останалите пътни- та и го закачих с автобуса Той 
този извънредно хубав и чист ци. При бременната жена ос- . падна смутен. Бързо излязох 
град ‘ със задоволство раз- танаха само две жени. След взех теслата, която бях купил 
казва Ненов. десетина минути на вратата в Кюстендил и с няколко уда-

Че наистина Анани Ненов е ни показаха мъжко дете. Ща- ри по главати го умъртвих 
бил усърден работник и ч_е ра- стливи бяхме всички, а най- Разбира се, откарах си го в 
ботата, както казва той, от много майката. Оттук с авто- ' къщи. Затова обаче въпреки 
първите до последните дни буса ги закарах направо в бол- че и аз съм член на Ловното 
схванал отговорно и твърде ницата. Или пък друг случай, дружество и страстен ловдж- 
сериозно, потвърждавай Един зимен ден на релацията ия, с ловното дружество во- 
фактът, че като шофйор не е Скопйе - Кострошевци по сняг дех две години съдебен про- 
имал каквато и да е злопо- Ъ виелици стигнах до местно- цес. Искаха да им дам месото 
лука или пък някои по-голям стта "Марков хан,р По-ната- - добави нашият събеседник 
дефект. Голям човеколюбец, тък не се можеше. Останали- Разказа за още много дру- 
тои приема пътника, без ог- те пътници си отидоха. Оста- ги приключения, събития и 
лед кои е и откъде е, преди нахме аз, кондукторът и една преживелици от живота на

но изисква и 
ост, умения и

не само 
голяма с 
ловкост, а ведно и да видим как 
прекарва първите си пенсионер- 
ски у^ни. Заварихме го в двора, 
край трактора. Нещо тършуваше 
по мотора. Като истински до
макин, с ''добре дошел" ни покани 
вътре и с чаша люта и кафе за
хванахме разговор, разбира се, 
за първите му шофйорски години 
и младежките му страсти за тази 
професия.

Анани Ненов е роден 
през 1940 година в село 
Рикачево. Основно училище 
завършил в Рикачево и Бис
тър. Образованието про
дължава в Пожаревац в учи
лището за квалифицирани 
работници специалност - 
металостругар, а след това 
завършва и Училището за 
шофиори в Сомбор. Роди
тел е на две деца и добър > 
съпруг. Понастоящем живее 
и пенсионерските си дни 
прекарва в село Раичи- 
ловци.

-Не случайно се определих 
за тази професия. Още от 
малък ме привличаше шофй- 
орството и просто мечтаех и 
аз да хвана кормилото и да 
карам автомобил. И сега, ко
гато целия си трудов век пре
карах като шофйор, виждам, 
че не съм сгрешил. Още вед
нага, след завършването на 
училището за шофйори в Сом- 
бор, работата схванах много 
сериозно и отговорно. Първи
те шест-седем години шофй- 
орството или дето се казва 
занаята "пекох" на товарни 
автомобили. Най-напред в 
Сомбор, а след това година и 
половина в строителното 
предприятие "Новоградня" 
във Враня. От 1965 година

човек с голям трудов опит, с 
изминати километри и кило
метри път, който нито един 
път не е пренебрегвал шофй- 
орския кодекс - да бъде меж
ду най-дисциплинираните 
участници в движението и с 
любов да служи на професи
ята си.

все
Манол Янево ВрштВо15 АВГУСТ 1996 г.



г$ХА големищ!тиНОВЪДИ в босияеградска община и тази година претър-
• БОСИЛЕГРАД

ДЪЛГОВЕТЕ ПАЛЯТ 
ГАЗОВИТЕ ЛАМПИ

А

За селяните-планинци в Босилегпаппга л Н * си при застрахователни организации 
изцяло може да се приложи наоогиЖ бцина °т1000ДЕМ. 
поемЗТа са,като планина. През нея всичкоТо Изхождайки от относително големите щети и 
и течна“ Разликят’ И гоЯините' но тя си остава съща тагашнияР2?по5 "тънката" материална ситуация на
голе°теВи^и3^1^®^1Ца АРУ^бедст^гГи^съадават “«ам^-^^ик^н^^Гту^^^—оТтя; 
състояние^да кси«пенс!фат К°ИТ° Тв Ч0СТО н^оа в еф?кРтиГса™аГи °Т скупщина, но

, п;°едГдПвГс|едГицПиР™сел^ двумесечен засух ^
Спе®епРната част на общи ната^захван соса сиТни' Йои«иЕ™ЛемИ да се решават - попитахме Васил 
дъждове и гърмотевици и едно число животновъди мп плмиОВ’ председател на Изпълнителния отбор 
претърпяха големи щети. На Илия Зарев от с Гло- пош1ТНСКата скупщина в Босилеград, който орган
Р^^ан°ко|Иватова б^стеие^ Не™вият съсеА на^омощСК°ВвТв Н° граждани- които ^Рсят парич-

публи1€{т”°^
съседи^едваг, даЛиз6ави Добитъка ^си^ Това ^ност^неТвГ^
"щастие" обаче нямаше Асен В^ли^в от д1лна п^СЛуЧаИ’ КЗЗВа Иованчов- Това не значите
Ръжана: в запаления му плевник съ^о пълен щвЩв ?п^Гпп!УСИЛИЯ Да им пом°ЩУва”е. но каква сено, пострадаха две крави Щ пълен със ще е тази помощ ако им дадем по 300 динара!

Вторият пример набед отвия които сполетял млтДТД70 6ДКаЗВа ТОЙ' гРа»«аните по-големите си 
планинците в общината датира'от тазгодишната “а аа™ ,®лага'всРеД които и Домсшнитв живот- 
■зла пролет". Тогава десетинаР души ^а1?ахТб1з иииД осигУРяват ПРИ застрахователни органиаа-
двадесетина крави. Някои непланирано ги сложиха В Кппхпотпп е.под ножа, но повечето внезапно измляха Вв-Лп*3 БосилегРаДска община селяните-живот-
нарите тогава заявиха, че бедствието препизСи- си ^на^Т Да °СИГуряват имуществатакала младата трева всред която имало-*~,ГД °Т пРичините за това е надеждата, че
която създава газове, вследствие на които отича ятаД която^гГ/йн-? Ги “ олучи'' АРУгата е 8 преми- 
корема им и кравите просто^пукат" 3 тря6ва Аа св заплаща, която все пак е

Очевидно е че и в единия и в ппигма „тшай незначителна по отношение на щетата, която може

ци
на Отношенията между "Елек- ството и обществените организа- 

троразпределителното от Леск- ции и ведомства до края на май 
овац, по-точно на неговия отдел в също така дължат над 100 хиляди 
Босилеград, които се застъпва да динара.
наплати сметките за изразход- -Най-големи длъжници са ни 
вания ток и таксите и домакин- домакинствата в селата, казва 
ствата, предприятията и органи- Лазаров. От октомври миналата 
зациите в Босилеградска община до март тази година ни дъ 
пак станаха актуални. Докато от- 630 хиляди динара. Имайки 
делът се застъпва да се спазва ко това предвид, както и това че 
правилото добри сметки, добри друг начин нямаме да подсетим 
приятели , длъжниците с тънките длъжниците си, определихме се 
и празни портмонета и каси не са за изключване от електром- 
в състояние да плащат дълговете режата.
си. Това бе повод спускащите в Домакинствата в селата не 
отдела да вземат клещите и да само че са най-го лемите длъжни- 
започнат да изключват от елек- ци, но тук има и най-много труд- 
тромрежата онези, които не са ности, пред които са изправени 
платили сметките си. селяните. Една част от територи-

-От електромрежата изключ- ята на общината например не 
ваме онези босилеградчани и може да хваща първата програма 
раичиловчани, които не са изпла- на ТВ Белград, една част няма 
тили дълговете си до края на май втора програма, а голяма част 
т.г. Доколкото не заплатят смет- няма нито първа, нито втора. Опе
ките си, ще започнем да изключ- дователно хората нямат въз- 
ваме и предприятията, органи- можности да ползуват услугите 
зациите и ведомствата, казва на тази информативна органи- 
Милча Лазаров, шеф на босиле- зация. Без оглед на това даж- 
градския отдел на лесковашкото дията за тази цел всеки месец 
електроразпределително“, редовно пристигат. Тези факти, 

които подробно изтъква и дан- както и низката икономическа 
дълговете. Босилеград- сила в общината, преди всичко на 
аичиловчани за април и тези в селата, бяха повод на 

100 000 динара Сотир Сотиров, председател на 
304 ОС в Босилеград, от РТВ Белград, 

Републиканското управление за 
явни приходи и "Електроразлре- 

телното" в Лесковац да 
изучат въпроса и ос- 

домакинствата от

I

лжат
всич-

ните за 
чани и р 
май дължат над 
(трябвали са да заплатят към 
хиляди, а заплатили са едв 
200 хиляди динара). С

амкъм
топан-В.Б. Де

по
ли

потърси да 
вободят 
заплащането на таксата за ТВ, 
които обективно нямат те
хнически възможности да следят 
програмите 
ТВ-система.

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБИЩНА в долно тлъмино
ПРОДЪЛЖИ

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЕ
ТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ

Започналото изграждано на ветери- 
нарната станция в с.Долно Тлъмино - 
единствената такава в селата в Босиле
градска община - през 1991 година и 
прекъснато поради липса на средства, 
пак продължи. На обекта, който ое сло
жен под покрив, сега се урежда вът
решния и външен изглед, като се про- 
веждатавсички необходими занаятчий-

тор Рнарнатл"станцията°^ота«леград* 
която е инвеститор на обекта и строи-

в ръце'' ще бъде предаден за 8 септем
ври - Деня на освобождението на Бо- 
силегродска община.

Средства за завършаване на обекта 
на стойност от 175 хиляди динара от
пусна фондът за развитие в Сърбия.

ШАП НЯМА - ПРЕВАНТИ- 

ВАТА ПРОДЪЛЖАВА
на централната ни

\

• Голямо е числото на домак
инствата в селата, които на 
"Електроразпределителното" 
дължат по 500 и повече динара, 
казва Мирчо Бойков от с.Дукат. 
Абсурдно е, казва той, едно до
макинство годишно да израз- 

100-200 к\Л/, а смет- 
з 450

В Босилеградска община няма злболява- 
ния от шап. Не са открити и нови заболявания 
от бруцелоза. С други думи - добитъкът в 
Босилеградска община е здрав, а всички су
бекти полагат максимални усилия, за да се санитаре 
осуети пренасянето на тези заразителни бо- ки возил, 
пести на територията на общината. За це/ 
е формиран и общински оперативен щаб. а де 

Изпълнителния отбор на

върши купопродажба на добитъка. 
В сила са и всички други пр 

и. На гранично-пропускател
евантивни 
ния пункт

рци е устроен денонощен ветеринарен и 
Дезинфекцират се всич- 

и, а забранено е внасяне 
лта на продукти от месо и мляко. Повишена е и 

"ейността на граничните части в опазването 
границара, отделно на границата към Ма

кедония, където животновъдите в крайгра- 
формирни и съот- ничните села все още не спазват превантив- 

ветни щабове в повечето местни общности в ните мерки.
общината. Задачата им е да осведомяват Ве- Ветеринарната станция от своя страна съ-
теринарната станция в Босилеград за всяко що така е повишила своята активност. Нейни 
съмнително животно, да осведомяват и пре- работници редовно обикалят селата, разго- 
ду прежда ват животновъдите за превантив- варят с животновъдите, като при 
ните мерки - да не събират добитъка на едно дават съответни напътствия от об] 
място и да не го изкарват на паша близо до превантивата. 
границата с Македония и България, да не се

мерк
Риба

Дезинфекцират 
ици, а забранено е 
ес

н контрол, 
а и пътн ходва само

ката му ла възлиза на над 
динара. Но, без оглед на това, 
хората не че не искат, но не са в 
състояние да заплащат тези ви
соки сметки. Ако така прод 
сигурно е, че голямо число хора в 
селата ще започнат да молят да 
ги изключват от мрежата. Тогава, 
а това 
казва то 
остане да служи като паметник за 
скъп ток и бедни селяни.

тези дни с решение на 
на Общинската скупщина в съдействие с по
сочения оперативен щаб са ължи

бъде най-жалкото - 
електромрежата ще

ще
)И -I това им 

ластта на
В.Б.

М.Я. В.Б.

СЕЛО С ХУБАВА ТРАДИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВАНАШИ СЕЛА 
-БРЕСНИЦА _______________ грацията са напуснали селото, да дойдат, да посетят общност Винко Димитров.

родното си село, да се видят, да поприказкват, да ___
посетят гробовете на техните бащи, майки, деди... Има ВРЕМЕТО ТЪРСИ

Двйн2с?а видвт' а и да 00 договорят аа по'иататъшна НОВИ АКТИВНОСТИ
Открай време 2 август (Илинден) в село Бресница е 

народен празник. На този ден всички без оглед на 
възраст, оставят и коса, и сръл, дори и добитъка не со 
изкарва на паша. Всички от ранни утринни

празника. А главното тържество по традиция со 
провежда при манастирчето, където в приятния ромон но 
реката, шепота на листата на столетните буки и дъбици 
и прекрасната лесен на птиците бресничани се събират 
на селска служба. Събират ое тук, за да се видят, да си 
поприказват, да не се забравят, да се почерпят с едно, с 
друго, младите да си поиграят, а пък старите да си об
менят мнения за селските проблеми. Тук местната 
общност дава отчет за досегашната работа и се правят 
договори за активности през следващия период - до 
Илинден следващата година.

часове се Председателят на местната общност Винко 
Димитров, които ведно е и млад и напредничъв селскос
топански производител, казва, че бресничани, отделно 
младите (има ги над петнадесет души и всичките са се 
определили за селскостопанско производство), не се 
задоволяват с тези постижения. Защото времето и ежед
невният селски живот изискват нови активности.

-От лани досега завършихме няколко акции с голямо 
значение за селото. С помощ на общинските субекти 
разширихме пътя от Бреснишки мост до центъра на 
селото, на всички долове сложихме пропусквателни 
търби и го посипахме с чакъл. Сега той е в твърде добро 
състояние. Организирахме и две-три доброволни акции, 
в които взеха активно учаотие и нашенци, които живеят
в Босилеград и Райчиловци. От двете страни разтърси- Покоай това чо вече са иапоатили оЛиоиален иск ло 
хме дърветата, така че го°™рихме, дото се Iказва о6щ"нсРито и уЧИЛищните органи 5? откриване на 
ослънчихмо го.Покрай това организирахме и'Дваа^ии училището, населението се нуждае и от по-добро 

по уреждане но селски ге гробища. Сега то со заградени ^на6 я^аН0 За ц0лта 6р0сничани ща се организират и с 
а вътре очистени отгърни и бурени. До края на годината помо«та н а-с^ога- няков д^уго търговско пред- 
що проводом и одна-дво акции по уреждана на Приятив или частно лице ще реновират кооперативния 
училищната ограда и Училищния дв°рип„а^Т° за дом, който вече е пред рухване, и тук ще открият магазин, 
настоящата учебна година има деца исв лаАява^®’ § селото има и десетина души. заинтересовани за 
училището след толкова години пак що бъде открито • ВЪВОЖдан0 на телефони и местната общност е готова да 
подчерта председателят на Скупщината на местната помощ“оа тази аК1^я с доброволен труд. Предстои и

уреждане на махленските пътища. Населението в това 
приютило се в източните склонове на планина Църноок 
село не е доволно и от досегашния начин на изкупуване 
на добитъка, а в селото, както казва Димитр 
всички са селскостопански производители. Вс< 
домакинства с по тридесетина овце и три-четири крави. 

. А най-голяма надежда на селото занапред е, че мнозина 
млади са останали да живеят тук, на бащините си огнища. 
Разбира се, те с помощ на тези, които са се изселили, но 

ждат родното си село, могат да постигнат 
още повече. Затова не само председателят на Скупщи
ната на Местната общност, но и всички млади от селото 
канят техните съселяни, без оглед къде и кога са излезли 
от селото, да дойдат утре на селския празник, има какво 
и кого да видят, а ведно и да се договорят какво да 
правят занапред. Още повече, че селото има хубава 
традиция и перспектива.

готвят за

Деветдесетгодишиите Стоян Ризов и Юла Тодорова, 
още се държат, за този празник казват, чо 

преди, докато селото било по-многолюдно, хората се 
готвили ло няколко дена. Жените се надпреварвали коя 
ще омеси по-хубава баница, а лък мъжете кои ще донесе 
ло-люта ракия. Младите пък се грижели какво ще 
облекат. Тогава тук идвали хора, преди всичко млади, не 
само от съседните, но и от по-далечните села. По две-три 
/ора се виели едновременно и тъка до късно през нощта. 
Мнозина млади тук се запознавали, влюбвали и ожен
вали. Не изоставала търговията на едър добитък, от
делно на коне, а баба Юла ни уведоми иI заI една
^тТе^6»
свой в селото, не е оставян непоканен в софрата. Този 
обичай мнозина бресничани практикуват и днес.

които есе

:— • чуд-*—22*2
ов, почти
е още има

все пак нави
* •:

ОТ ЛАНИ ДОСЕГА 
- ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ

“1

Своя празник бресничани и тази година посрещат с 
редица постижения в комунално-битовото устройство на 
селото. В местната общност просто се гордеят с това и 
поръчват на своите съселяни, които във вълната на ми-

I
Манол ЯневБресница
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)к РЕИ5Е5ГТЕША 720 мк. ОЕ1.18Е8 \/1_А01б1Н НАМ
Пастеризопана 

ВЯИИДЯД9 од ка|- 
си|е, шипка, брв- 
сквв, мешана ма- 
мрелада, мармала
да по поруубини. 
МеМОВК од |агоде, 
ШЛ.ИВО, купине 
Компоти ОД ВИШН.О, 
|агс^де, купине, б'ро- 
скве и по порудбини.

МАРМЕЛАДА, МЕМ, компот ... 17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

Зугослави|а
Телекс: 16-747 

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 до 312 
Факс. 73-314 

Генерални Директор: 73-047 
Заменик ген. Директора: 73-560 

Комерци]ални сектор: 73-831 
Финанси]ски сектор: 72-061 

Служба набавке: 73-958 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 

Општи сектор: 72-778 
Сектор производгье-В.Хан: 72-959 

Фабрика "Хани“ -Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

СИТНА

ХОТЕЛСКА 
ПАКОВАНяА 

од 3© гр.
Мармалада 

брескве, 
шипка, мешана мар- 
мелада.

од
ка|си|о.

а>
I 3!1ШПА

сщ 2 кг. ПРОДАЛИ ЦЕНТРИ:
1 “ БЕОГРАД: 011/491-833 

ул. Вождовачки кружни пут 6
НОВИ САД: 021/52-951 

ул. Туркели)ева 72
СПУЖ: 081/44-934 

Подгорица
НИШ: 018/63-531 

ул. Мраморска 66
СВЕТОЗАРЕВО: 035/ 226-175 

ул. Капетана Коче 35
ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 

Ул. Нишка 66
ВРАН>Е: 017/22-956 

Ул. Симе ПогачаревиЬа 66

Разна врете пасто- 
ризованих мармела- 
ДИ.

КАИГИЦЕ 
^ од 1,5 кг. и 3 кг.
I
-

IРазне врете мар- 
мелада. ”

ЛИМЕНКА

од ? кг.
Компоти од бре

скве, ка|СИ|е, вишн>е, 
|агоде, купине и по 
порууб ( ОЕИ5Е5ИНИ.

У1_А01С^ НАИгоВ1]га1ЙИВВГДГг1ПЗГЯ1ДГ^Гг11ДГ^.Г[ЗЯ1Гаг^дЩ]

година. ■

1 ПИРОТСКЕ 1 

&АНКЕ
Београдска банка 

"ПИРОТСКА БАНКА"9
Акционарско друштво5 9 Пирот6 6

ДА
ВАШ НОВАЦ 

ВИШЕ
г? *

ЩВРЕДИ
Дискретно и поуздано улагак,е у наше 

БЛАГАанИЧКЕ ЗАПИСЕ 
Ваша сигурна добит:

• БЛАГАОНИЧКИ ЗАПИСИ гласа "на доносноца“
- Номинална вредност }едног БЛАГАЦНИЧКОГ ЗАПИСА \е 100 00 а 
^ Р^кза^а^ БЛАГА']НИЧКИХ ЗАПИСА °Ар^У1ете сами ’

зо дана 
60 дана 
90 дана

- Преглед врвдности БЛАГАОНИЧКИХ ЗАПИСА на дан купоаине:- ;Н1

! а. .;ч-Жш
Ж

тштшшт
30 60 й*о

.1^1::. м и И «*;!V

КОРАК ПО КОРАКу АЛИ СИГУРНО ДО УСПЕХА !

о БряктВо15 АВГУСТ 1996 г.



. НЕОТЛОЖНО ПРЕУСТРОЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
^^^%°тН"°еР“ ’̂ч“^аи“тоПп2 * ^Югослави^еИопоИ °реЛ' изкаРват хУ6ави което до преди

Сед„иГаНЕдЧваЛ ^"ните^ГГвГ ^ГнГгосподотвуващата партия СПС^ 
чуупитоСаКОеТ° ® Доведен в положение^на “мвнто.оЛл!?™ двата еаика се Босилеград"коетов предишния сА 5Готав ския език постоянно нараства. С това о^ 

ези^и- Както се вижда, въпросът с по тпи чям ^ С ПО четиРи и в VIII сформира комисия за изнамиране на по пада наи'силният аргумент“ на поборни-^-■ЗДЯйпгквжгг: ~я^Язжййкай: дт™. ,?.:г—ЕЗИ=»”-™-“ 58акет=- ~™*к———
Г,ГГ.Г:Г & Сър6ия нв можеше Да 80 очаква другоячно реше- ТВ 
застьпеч^с четири часа а ^ьбски -^ Ци^К~ Го^рГов^Г 

малцин- трудно овлппаоптР^гУ®л^!гГ°а/1^®ия наи“ 06аче ако тази комисия не изпълни възло-

ств^живееевТЮИгосл™вРияЧеСКИ °®отоятел- °а *°нда на «акчиния език, а на унгарците,
Това конституционно право - обучение ЧъвчР' 8Ръ6ският е по-близък! ? 

на маичин език-го ползват всички напиом състояние в образованието е
ални малцинства в Югославия асампЧб5п' "®°АъРжимо по повече причини, а най- 
гарското прави изключение Тъй като с и т0.™“™ е’ 48 П° т03и иачян широко 
новата Конституция Сърбия стана “ отворени вратите за ускорено изчез-
държавна общг1ост на всичкиГраждани е?ничогкз6ЪЛГарОКОТ° “алЧинство като 
народи и малцинства - които живеятв нея" майчиният грУгшР°вка с изчезването на 
с еднакви права и задължения мвЛн®”’ и«^ЧИНИЯТ език- като основна характер- 
какво основание българското малцинство тем е бпи^ГеСКаТа Му само6итност. съв- 
в обучението да прави изключение ^вгЛ-г^т3*0 И пРетопяването на малцин-
толкова повече защото както бе п^* т1п^°‘ Това тРевожи всеки доброжела-
овестено тези дни в масмедиите малиин" неЛДНпппЖАаНИН °Т малЧинствот°. който ол,-ГД масмедиите, малцин- не се подава на различни екстоемнпгтм и

егГвЯгЖ»
лелки в училищата, в които обучението се нето на всички съществени хаоактепнп 
ното ма^иинстяоИЧИНИЯ еЗИК На съответ- ати. които изразявай наци Р Р 

Пообпектчт пои лч. битност на националните малцинства, па
' Р'°°пемът при българското малцин- следователно и но българите - обучение 

ство е двойно усложнен: от една страна на майчин език, съществуване на^мас-

?а^и ^к^а^оТло^3^МаЙЧИНбЪЛ' На Н0Г0' Раавиваяв на културниЕ ‘ насТояи<аТа Дейности на родния език, тачене на битови
ното в основното' и в зред- И други традиции. Това са основните из-
намеоилРнГпДигЪопиЛГарСКИЯТ еЗИК се ХОДНИ кРитеРии за положението на на- 

а пеРиФеРни позиции, получил ционалните малцинства в определена 
третман, какъвтю имат чуждите езици в държава, за които през последните 
°0у1ЗНИе1?- Това пР°изхожда от години, особено след Хелзинги. енергично 
седмичния фонд на часовете: в I и II клас се застъпва и международната общност, 
на основното училище български език е За неодържимостта на настоящото 
застъпен с по два часа, в III и IV клас - с по положение в образованието и деградира- 
ТРИ. докато сръбски език в първия случай нето на майчиния език в него, изглежда 
е застъпен с по пет а в другия с по четири съзнателно е било и общинското ръковод-

ЗА МАИЧИНИЯ 
НИ ЕЗИК 

В УЧИЛИЩАТА

«в
ство като дял от българския народ 
поради известни исторически обст

полза от него. Но, изглежда, и 
обърнат за помощ към онези,ще се о( 

то добре
Друг съществен аргумент, който подк

репя нуждата от преустрояване на обра
зованието на българското малцинство е,

кои го знаят.

само
и7^°°владсяват сръбски, па фондът на 

етв тРя6ва Да бъде двойно по-голям *еиемлив3оаДрЪвЛшенеиеИ0 ^вГмТаГдаТо Яв вт° ™ * 1“Т“НО ПрВЯ "Р°6лвма
правят нови хора, които много по-отго- 33 кадри’ които Добре знаят българския

ЗжЯйгнНЕГ-
проблем в живота на българското малцин- журналисти вестник
ство в Югославия. Установяването на Братство остава с повече вакантни 
здрави добросъседски отношения между места' а наск°Р° в същото положение ще 
България и Югославия. развиването^ I“ ТВ-журнала, както и радио-
всестранно сътрудничество - от разширен п™ДРппГвТм 33 българското малцинство

=г„°, Е5г™::
™?вТдру?иЛ^коннТи0ноЪрРмХиУна° държава™' Това В част °т увитите, които 
защото^рактич ното приложегъ^на^б^10’ шштш шшштштшшграми на коопериране и пр. Нарастналата специалисти и педагози които могат ла
сГКвижла,°и РотП н3зНйъп!И На двата езика изготвят приемливо решение, основаващо 
п^оъ^ппл„Ип °Т на6ъРжв и самозвано Се върху конституционните и други зак- 
провъзгласилите се преводачи, които се онни норми на държавата. С тая работа би 
състезават в конкуренция кои да грабне могло да се отпочне през текущата 

хон°РаР 33 Услуга на една или ваканция и в рамките на подготовките за 
друга фирма, организация, учебно или следваща учебна година
научно заведение. По този начин мнозина У с ~ л/ , Л __

Пирот, Ниш, Яесковац и др. I
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• СРЕЩА С РАЙНА ПОПОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УКРАЙНА

• ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА КОНКУРСА 
"РАЗКАЖЕТЕ НИ НЕЩО ЗА СВОЯ ЖИВОТ"

УКРАИНСКИТЕ БЪЛГАРИ ПАЗЯТ 
ЕЗИКА И ТРАДИЦИИТЕ СИ ГЛАВНА НАГРАДА - ЛЕТУ

ВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
вина. Между 
нало с много 

синйо мо 
мои . 

ва е 
ти в 

Висш

• Тази година на Адриатическо море летуват туристи и от чуж 
тях има и българи. Хубавото черногорско крайбрежие, обрас 
палми, разноцветни олиандери и столетни маслини и топлотс 
предлагат голямо удоволствие 
приятели от гр. Кюстендил 
преподавателка по българс/ 
град Измаил в Украйна. Тя 
педагогически инс

На 5 ав 
,е зак 
радените 

за своя жи 
исъствие на

густ в Агенцията за българите в чужбина в София се 
лючителното тържество, на което бяха връчени награди 

участници в литературния конкурс "Разкажете ни 
вот“.

културни дейци, писатели за деца, общественици, 
ипломатически мисии на страните, в които живеят 

наградените участници и други почитатели на детското творчество 
тържеството откри Гинйо Ганев, председател на Агенцията за бъл- 

чужбина. В приветственото си слово той изтъкна ращостта на 
от успешната литературна проява на деца от български 

живеещи в чужбина. Господин Георги Василев, член на 
ръководството на Агенцията прочете протокола от работата на 
журито, изтъквайки, че на тазгодишния конкурс пристигнали над 120 
литературни творби, а с главна награда - летуване в България, са 
наградени следните участници:

Татяна Пол^внюк, Александра Миллер, Васил Рашк 
с.Каменка, УКРАЙНА; Диана Балтажи, с.Твърдица, МОЛДОВА; 
Бояджиева, Татяна Иванова, Берлин, ГЕРМАНИЯ; Данче Нико 
Виктория Титкова, Киев, УКРАЙНА; Кристиан Петков, Ла Плата, 
АРЖЕНТИНА; Наталия Вълчанова, с.Виноградовка, УКРАЙНА; Юлия 
Стоянова, Симферопол, УКРАЙНА; Зоя Христова, Отава, КАНАДА; 
Галина Алавацка, Надя Ковлак, Надя Иванова, Тараклия, МОЛДОВА; 
Ясмина Занкова, Босилеград^ Валентина Ставрова, Димитровград, 
Новица Иванчов, Бистър^СР ЮГОСЛАВИЯ; Людмила Титорова, Елена 
Ковтун, Болгород, УКРАЙНА; Мария Георгиева, Прага. ЧЕХИЯ; Свет
лана Тодорова, Будапеща, УНГАРИЯ; Анка Дридеону, Дудещи веки, 
РУМЪНИЯ; Клеидия Папа, Елбасан, АЛьАНИЯ; Людмила Узун, 
Дудещи веки, РУМЪНИЯ; Диана Лоза, Бендери, МОЛДОВА.

С приветствено поетическо слово към наградените млади литера
турни творци се обърна и писателят Стефан Гочев, пожелавайки им 
нови творчески успехи.

Силно впечатление всред присъстващите оставиха наградените 
участници с изпълнение на своите литературни творби, както и млади 
музикални таланти от София, които свириха на гайда и гъдулка.

На всички наградени участници бяха връчени грамоти и подаръци 
- книги и детски списания.

Литературната вечер приключи с общо изпълнение на песента 
"Хубава си моя горо" от Любен Каравелов. д.р.
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Райна Попова
Госпожа Райна, как заминахт 
Измаил? Разкажете ни нещо за 
райна и Бесарабия.

-По споразумение между България и Украйна в 
началото на 1995 година за тази бивша съветска имат ли студентите 
република замина първата група учители по българ- бЪЛГарски език, с как 
ски език и литература. Между тях имах щастието да разполагат то?
бъда и аз. Измаил е 100-хиляден град на брега на ,за мен е ГОЛЯмо удоволствие да работя със 
река Дунав близо до делтата й. В него живеят около студентите. Повечето от тях са българи, но има и 
20000 българи. Във Висшия ладагогически институт руснаци, украинци, молдовани, някои са от смесени 

ладежи от Одеска област, а също и някои семейства По важно е, че всички с удоволствие 
студенти от Република Молдова ^ изучават български език и литература, интересуват

В Измаилски и Болгоградски райони и в Одеска ^ от българската история, култура, искат да знаят 
област живеят много българи. Цели села, като ПОвечо за природата в България. Какви 
Кирнички, Суворово, Голица, Огородное и др. срещат? Българите, които знаят българс 
изцяло са български. Историята иа тези хора е родителите си трудно се освобождава 
трагична. Те са оставили родните си места, за да дИалвКт, езикът им е изпъстрен с много русизми и 
търсят спасение от турското робство преди около т н цо това са малки трудности. Самите те се 
200 години. Цели групи българи от различни краища чувстват щастливи, когато напишат диктовките си 
- Хасковско, Ямболско, Сливенско, Варненско, $ез грешка, когато се изразяват на български 
Софийско, Видинско - са тръгнали с руските воиски правилно, на литературен. Вълнуваме со взаимно, 
след неуспешните руско-турски войни и са се засел- когато те със сълзи на очи декламират стихове от 
вали в оезкрайиит© бесарабски стели, тогава пусти любими български поети, някои от тях пишат кур- 
и необработвани. Руският император им раздал сови работи по определени езикови проблеми, 
земи, осигуил им някои привилегии да не плащат

. данъци и българинът с обичайното си трудолюбие Какои са Вашито ипочотлония от Ниш и Юго- 
направил от тези земи райска градина - лозя, слаиия?
овощни градини, дини, пъпеши, домати, чушки, -Общуването ми с граждани на Югославия но 
зърнени храни и всичко необходимо за прехрана. МПочва от сега. Може да со каже, че то е същеотву- 

И сега на селскостопанския пазар продават оа/ю Пр03 цвлия ми живот, тъй като съм от краи- 
предимио бъгари, като задоволяват цялото насе- граничния град Кюстендил. При сегашното ми пъту- 
ление с месо, плодове и зеленчуци, вече няколко ваио благодарение на вашето изключително 
поколения живеят в Бесарабия, но не са заоравили лю6озно гостоприемство, в Сърбия и Черна гора бях
своята прародина и е голямо желанието им да пъту- впочатлена от няколко неща, Няма да говоря за

България, да видят родните месга на дуШевната близост мождУ нашито народи, за харак
терния славянски и балкански маниер на поведение 
- това се знае. Бях приятно впечатлена от това, че 
тукашните хора умеят да ценят красотата - красиви 

-Както вече казах, голяма част от българите къщи, подредени дворове с много цветя. И сърбите, 
живеят компактно. В техните села хората говорят и черногорците са любезни, готови са да се отзоват 
хубав български език - старинен диалект. Те пазят на твой въпрос, да ти обяснят подробно, да ти по
не само езика си, но и традициите, обичаите, пес- МОГНат с каквото могат. Въпреки трудностите по
нито Например всички знаят (имам предвид и радИ ембаргото и войната хората са оптимистично 
другите националности - украинци, молдовани, рус- настроени и гледат на бъдещето с надежда за по- 
наци гагаузи и др.) колко строго българите лазят добро. И ние в България, както и вио в Югославия, 
обичаите си на сватбените тържества. Булката преживяваме трудни дни, Мисля, че нашите народи 
(невястата) е задължена да показва по всякакъв разбраха една голяма истина - трябва да си по- 
начин уважение към свекър, свекърва, кумове. Там МОГНем сами, за да ни помогне и Господ, 
много обичат българския фолклор, снабдяват се от 
България с касети с песни, които минават от ръка
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• ВЪПРЕКИ "СЛАБИЯ" ИНТЕРЕС ЗА ЛЕТУВАНЕ НА ЧЕРНО 
МОРЕват в

ЕДНА ГРУПА СЕ ЗАВЪРНА, ГОТВИ СЕ ДРУГАпраотцитв си.
Дали са запазили езика, обичаите и традициите 
си? В организация на Националния център за ученически отдих и 

туризъм към Министерството на науката, образованието и технологи
ите на България, от куротния комплекс Албена край Варна тези дни 
се завърна група от 52 димитровградски деца и 4 ръководители, които 
там прекараха 12-дневна почивка. От Димитровград до Варна и 
обратно децата са заминали със специално обезпечен вагон на бъл
гарската железница.

Да напомним, че не са точни слуховете, че само българчета по 
националност са летували. Голям брой от децата са от смесени брак
ове, а също е и с втората група, която се подготвя за 17 август, за 
която вече има над 25 деца.

Вукица Иоанооа - Стоименова А.Т.

оБрятсгВо 15 АВГУСТ 1996 г.



Пише: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕКСКАЛЕТНА ДИМИТРОВГРАД
КУЛТУРНА ПАНОРАМА1 ОТ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (5)

■ -

обясниха нашата главна работа: 
на стотина метра от нашия лагер 
се пробива "усек" (просека) за 
бъдещето трасе. Там главно ще 
работим Разделиха ни на 
^тройки": един копае с кирка, 
друг товари с лопата, трети кара 
количката. На нашата група се 
падна един каменяк. Изкарахме 
100 колички. Ония, които рабо
теха с чиста земя изкараха по 
120-150-170 колички! Почнаха и 
негодования: защо ние работим и 
в неделя, когато съседната, за- 
гребската бригада си почива!

За обед - чорба от зелен грах. 
След обед късно разгледахме 

околността. Недалеч имаше по
ток планински и малки воденички 
(изкарват по 20 кг брашно 
дневно). Покрай воде^иц 
срещахме и хубави оосанки в 
народни носии, но ги подминава

хме, защото още първата вечер ни съветваха това, 
защото в тоя край имало луес!

Аго Попчето се проявява и по-нататък като буен 
младеж. Често има разправии с този или онзи бри
гадир...

» ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА "ЖИВОПИСТА В СЪРБИЯ ПРЕЗ БРЪЧКО. СРЕЩА С ЧЕХИ И 
ОСМОТО И ДЕВЕТОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XX ВЕК" ДАЛМАТИНЦИ

Потък, 20 юни 1946 г. Пред

УЧАСТВА И П. ДОНКОВ
* * Към обед потеглихме към нашия

По повод "Година на културата" Музеят на съвременното изкуство участък. Камиони бръмчат в едно
от Белград организира изложба "Живописта в Сърбия през осмото и и друго направлон почином
деветото десетилетие" на нашия век, експонирана и в Димитоовград- кипеж... Спряхме да чохитв 
ската галерия, а бе открита на 27 юли т.г. Изложбата откри Радмилл де0ОЙКИ в къси
Влаткович, историк ПО изкуството ОТ Пирот. „„„ пчитп Ама

На изложбата са представени около тирдеоотина платна, гащета -.“Д,®.3?.*“ ' лпзги
картини, работени в различни техники. Целта на проекта е да се работят слабо! Намери ни Драги 
представят общите тенденции в живописта в Сърбия през последните СУ*“ГЬ,Т<”""Работи се 
две десетилетия на нашия век. Затъпени са около тридосотина пРав".?? ж са
художници, водещи живописци в страната, можду които е и из- мн°г°1 1™™°'ни съм пушил два 
вестният наш художник от по-младото поколение Порица Донков. Дайте цигари, но с у д

За отбелязване е, че Музеят от Белград, имащ около три хиляди Двн“ - ппгтпппни п
картини, е избрал тридесетина, с която експозиция се представи в КОЛ^.ОД"°“^Г мпъ?ихме 
по-големите места на страната, включително и в нашия град. Между *°л ппгпоа^на Първа пиротска 
майсторите на изкуството трябва да изтъкнем Мичп Попович, Стоян 6оигалп р /Селска малдеж!)
Челич, ВладишфВеличкович, Милош Шобайич, Потар Омчикус и 6 р и_га д ]>ра

от вяваха със ^здраво“ и живео". На
радостно. Сетне къпане в близката река и 
Приказва се, че от утре сме щели да 

които и 
а ние има

йте

сето ни лоздра- 
шенците ни пос-други. Да започнем редом:

Миодраг Мича Попович, както казва Весна Милич, критик 
Белград, нарича своите картини "изгелди на живописта", направени 
в началото на осмото десетилетие, представляват живопис, която се 
чувства, вижда с помощта на визуалното преживяване и изтъква 
същността на духовното присъствие

рещнаха 
почивка.
работим. Опънахме нашите палатки, под 
спахме. Оказа се. че нощите са студени, 
хме само по една нашенска "църга‘ "ФИЗ-ЗАРЯДКА"

Понеделник, 1 юли 1946 г. Тръбата изсвири в 
четири и половина! Едвам се събудихме. Гим
настика, но не махане с ръце и тичане, а учене на 
руската “физ-зарядка"! Закуска: хляб, кафе и мар
малад. Тръгнахме на работа. После ни казаха, че ще 
работим след обед... Върнахме се да уреждаме 
палатки... После пак ни извикаха на работа! Днес 
помагах на едни германски техници (пленници): нося 
им вода, правя колове, нося онези червено-бели 
прътове...

За обед: фасул с месо! Отлично - казаха всички.
След обед малка разправия: кладенчето край 

нашия лагер е замърсено, готвачките от една 
страна взимат вода за готвене, от друга страна 
някои се мият или бръснат... Чистият поток на 200- 
300 метра им се струва далечен.

Комендантът Златкович, пиротчанец, вечерта 
свика малко събрание: иска от нас културо-прос- 
ветна дейност, иска стенвестници, художествено 
офор

Те са весели и пеят: кой как знае, но важно да се 
вдига шум!

ПЪРВИЯТ ТРУДОВ ДЕН. НЯМА ЛАБАВО!
Събота, 29 юни 1946 г. Ставане по войнишки - 

свири тръба! После - гимнастика. После закуска: 
чай и някакво швейцарско сирене, което полови
ната от нашите не можеха да ядат. Всеки тарашува 
в раницата си - търси “запасите'1 от дома. "На работа 
тръгват и новите бригадири" - прочетоха в дневната 
заповед... Получихме кирки и лопати. Първа 
задача: почистване на горния пласт на трасето. Има 
трудности: почти всички сме тръгнали боси!.. Пиеме 
много вода. Към 11 всички бяхме изморени. Всеки 
гледаше да седне малко на сянка. Някои почнаха 
да се оплакват, че са вече гладни. Яд ни беше на 

помощник-комендант: синлракът само вика, 
дава задачи, а нищо не работи... Към 12 и половина 

пуснаха... Обща почивка - на сянка или в палат
ките. “Старите" бригадири ни даваха съвети за бри
гадирския живот и изпразниха нашите раници 

Вечерта чухме и някаква далечна песен. Н 
бяхме много изморени и не ни беше до песен...

••• ШШ '5
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О. ШII о ние мление на площадката...
ашите "стари" бригадири утре си заминават!

ПРОСЕКА - НАШАТА ТРУДОВА ЗАДАЧА 
Неделя, 30 юни 1946 г. Днес на трасето гер- 
ц-пленник, инженер и един негов помощник ни

п

-Следва-мане

, , I, . НОВИ книги
В геометричната абстракция Стоян Челич и Миодраг В.Протич 

се връзват с природата и тяхното вдъхновение идва оттам. При 
Джордже Ивачкович картините са чиста абстракция, но свързани 
със съвременните движения.

За картините на Владимир Величкович, Милош Шобайич и 
Петар Омчикус е излишен всеки коментар. Различни по възраст, 
свързват ги мотивите и може да ги приобщим към съвременната 
експресионистична фигурация.

Младен Сърбинович е духовен двигател на неоромантизма през 
седемдесетте години.

Пример на студен реализъм намираме и в картините на Милан 
Блануша, а при обработка на човешката фигура сродност намираме 
в картините на Боян Бем, Драган Мойович и Александар Цветк- 
ович, а в сведени форми и картините на Мария Драгоилович 
материализация на картините при Евгения Демниевска.

На изложбата се представи и миналогодишната участничка в 
пленера "Погановски манастир '95“ със св„оите орнаментни мотиви, 
цвят абстрактен или стилизиран Милена Йевтич Ничева Костич, а 
този мотив се чувства и при Бора Илйовски.

Александар Гюрич и Душан Оташевич се представиха с осмис
лени работи, пълни с вдъхновение. Милорад Бата Михайлович, Ра
домир Релич и Милан Циле Маринкович пресъздават миналото чрез 
специфична материализация.

Милета Проданович и Петар Гюза във форма и колорит пред
ставляват типичен пример за неоимпресионизъм. С представката 
"нео“ може да охарактеризираме и картините на Перица Донков и 
Драган Караджич, които репрезентират явлението на нов енформел, 
относно нова абстракция в нашата среда.

По ни

БЛЯСЪК НА МИНАЛОТО
Тези дни излезна от печат най-новата книга на 

Каменко М. МАРКОВИЧ, литературен творец от 
Ниш. озаглавена с “ТОПЛИНАТА НА МИНАЛОТО".
Съставена е от три целости, които ни помагат да се 
запознаем по-добре с миналото на нашите краища. *? .- 

Първият сегмент на книгата, "Най-хубавите -^:ч. 
черкви в Пиротски и Бабушнишки край", съдържи Цр* 
интересни данни за културните паметници, пръс
нати по терените на тези две общини. Маркович 
посочва крупните грешки в отношението на 
обществото към тези паметници през последните 
десетилетия, характеризиращо се с недостатъчна 
грижа за това културно богатство. Ос 
петентните фактори без съответна грижа и защитни 
мерки в по-дълъг период, много от тези паметници 
се намират пред окончателно унищожение. Такава 
съдба е сполетяла черквите "Свети Илия" в Звонци 
и "Свети Никола" в Бабушница. Не е далече и денят, 
в който ще почне да се разпада и черквата "Св
Иован (Мущар)" недалече отЗвонска ваня. Дълбоко Чепкмте. "Пя Ипиа" п «гВМ111М
трогнат от жалкото състояние на културните памет- Черквата Св. Илия в Звонци
ници в споменатите краища, авторът на книгата бие_
тревога и призовава отговорните да предприемат сеРиозна СТУДИЯ за нашата живпоис, която е из- 
неотложни мерки по реставрация и консервация на 8естна надалече в света. Авторът следи развитието 
забравените православни храмове. и еволюЦията на средновековния портрет от сре-

По мнението на изкуствоведа Каменко Марк- Аауа на X! до средата на XV век. 
ович най-хубави черкви в тази част на страната са ретата част на книгата носи заглавието "Сага
"Св. Джордже" в Темска, "Св. Йоан Богослов" “ посмъртните обичаи в Неготинско-Кладовски 
(Погановски манастир), Суковски манастир "Св *2аи ова е интересен разказ за народните 
Троица" в Драгинац и "Св. Илия" в Любераджа. .ооичаи- които според Маркович, най-добре са за- 
Авторът посвещава голямо внимание на архитекту- паз8*и именно в тези краища, 
рата и живописта на "Св. Джордже" и Погановски И с тази своя книга Каменко Маркович дава 
манастир, но не забравя и храмовете "Успение на г°пям принос към усилията ни да опознаем по-добре 
Св.Богородица" и "Христово рождение" в Пирот сооственото си минало. А това е само една от 

Маркович възнамерява да изнесе редица лек- Челите на книгата Топлината на миналото", 
ции, с които да събуди съвестта на обществото и да 
насочи вниманието му към посо
чените културни паметници, защ
ото е очевидно, че обществените 
структури не проявяват добра 
воля за опазване на тези културни 
ценности в полза на духовното 
израстване на новите поколения.
Той е готов да организира акция по 
събиране на материални средс 
за консервация на черквата "С 
ти Илия" в Звонци, която е най-зас- 
трашена от всички споменати 
паметници. Маркович смята, че 
тази черква не трябва да бъде 
напусната и забравена, понеже 
става 
ствена

Ч':

и в

тавени от ком-
1 ч 41

що не изостават и картините на Мирослав Джорджевич, 
одраг Рогич и Радомир Дамянович - Дамян.
От всички тези автори, които се представиха на димитровград

ските любители на живописното изкуство, е взета само по една 
картина, което обаче не попречи за общото впечатление. Събрани на 
едно толкова майстори на живописта, може да радват като рядко 
случващо се културно събитие, заслуга за което има Културният 
център, относно Градската галерия към центъра. На нас ни остава да 
пожелаем и занапред по-често да имаме такива изложби. Нашата 
среда заслужава това.

Ми

Димитър Димитров

Александар СПАСИЧ"ЛЕМЕК" В ДИМИТРОВГРАД

КАСЕТА НА ПЕТЪР ГИГОВ - ПЕПИ

И "ДИСКОС" ОТ АЛЕКСАН-В поредицата 
видим това лято,

културни събития, които имахме възможност да 
на Лемек" безспорно принадлежи значително 

място. Преди всичко по разнообразието на културните пр 
по местата на изпълнението им, както и по интереса, кой- 
викват.

Това културно събитие в нашия град започна с "Класическата 
дума - откъси от класически драматични текстове, изпълнени от 
студенти на Факултета на драматичното изкуство в Белград и 
"ДеРмол^еНИ °Т МуЗИКа На древни инструменти - на 8 август т.г. в кафе

"Филмов маратон" е поредното културно събитие, в което на 12 
и 13 август любителите на киното можаха да видят четири американ
ски филми: Да се живее в забрава", "Плагиатор", "Девет месеца" 
и итдавна мъртъв

Вече на 16 август е концерт на академичния хор "Колегиум 
музикум о диригент Биляна Радович, а музиката ще проечи под 
сводовете на черковния храм Света Богородица" в града.

ояви, но и 
то предиз-

РЗДно Цариброд и дискографската къща "Дискос" от 
лиаитпЖ?4 твзи дни издадоха касетка известния

"Кажи, кажйГлибеСт^еш"." ^Раено", "Море сокол пие" и

Жпт1Тп^1&?9кГ1ро5,-?1411Я на касетката ще се състои на кон- 
центърВвСДимитр,о^градвко<йТго щв^почне3^"?) часьтЛГ''РНИЯ

тва
ве-

дума за храм в непосред- 
близост до туристическия 

бисер Звонска баня.
Втората част на книгата - "За 

сръбския средновековен портрет" 
- представлява една обемиста и АД-Ст.Н.

о ЕрятетВо15 АВГУСТ 1996 г.
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* й~1,ОЛКО ДУМИ ЗА ГЕОМОР- 
ФОЛ°гИч(нИтЕ КРАСОТИ В
босилеградски край

• ТРАДИЦИЯ

ДРАГОВИТСКИ
ПЕТРОВДЕН

Петровденска снимка на група драговитчани от 1935 г.
Откакто съществува село Драговита, Петровден се 

чества достойно, а драговитчани са идвали на тази селска 
служба дори от Америка, Германия, Франция и други стра
ни, както и от много югославски градове - Белград, Пан- 
чево, Нови Сад, Зайчар, Ниш, Пирот... Драговитчани от 
Цариброд са идвали и сега идват за Петровден в "пълен 
състав". Честването на Петровден не е прекъсвано дори 
и през годините, когато бяха забранявани черковните съ
бори и служби. Така драговитчани успяха да запазят хуба
вата си традиция до днешни дни.

Едно време петровденското тържество е организи
рано в местността ГЛОГ, но поради непроходимите пъти
ща е пренесено пред кооперацията в Драговита.

И тази година драговитчани не изневериха на дългата 
си традиция. За селската служба на Петровден беше изпе
чен на шиш цял вол, от Пирот беше пристигнал оркестър, 
драговитчани пак бяха надошли от много градове. Спон
сори на тържеството бяха фирмите "Братя Райкови" и 
"Амиго" от Панчево и 'Шраговита-керам“ от Белград. Вре
мето беше хубаво, съоорянската атмосфера - величест
вена. Драговитчани възобновяваха старите си познанства 
и приятелства и сключваха нови, разказваха за интересни 
случаи и събития от историята на селото, радваха се и се 
веселеха. Това величествено дружене не беше развалено 
дори и от случайния пожар, които избухна около 15 часът 
в местността Люска. Драговитчани - и стари, и млади - с 
общо сили успяха да потушат огъня преди да дойдат в 
селото пожарникарите и милицията. След това тържест
вото продължи с хора и песни до зори!

Ето така ние, драговитчани, честваме великия черк
овен и народен празник Петровден. Така е било досега, 
така ще бъде во веки веков!

Йордан Веселинов, драговитчанин от Белград

На снимката е вну
шителният 
паметник
КАМЕНЙЕ на тримеж- 
дието на селата Жрав- 
ино, Голеш и Горно 
Тлъмино.

През вековете и милениумите природните 
сили са създали в Босилеградски край много- 
бройни планински върхове, хълмове и

намират на самите планински върхове, 
са истински природни чудовища. На планин- 
ските чуки, наредени на самите гребени 

долове, урви и котловинки. На изпъкват чучулести или побити камъни, които 
много места в този край, от Голеш до Стрешер народът нарекъл УШИ, РЪБЕЛИ и пр. Пети 

от РУДИна в Ресен до Патерица вид геоморфологични красоти в този край са 
и оесна кооила (изток - запад), природата е криволичещите долове с шлифовано каменно 
създала и истински геоморфологични кра- дъно, по което тече кристално бистра планин- 
соти, които представляват интересни ест- ска вода. На места има интересни водопади - 
ествени паметници с чудесни форми, неповто- СКОКОВЕ, БУЧАЛА, СКЪРКИ и пр Има и 
рима атрактивност и най-различни нюанси на пещери с различна дълбочина, форма и 
многобройни цветове. Това са места, които състав на стените (едрозърнести гранити, 
наи-много привличат човека-турист, ловец и кварцове, конгломерати, варовити и фос- 
приятел на природата. фатни стени). Под действието на ерозията

Тези природни паметници и техните лока- през последните десетилетия се оформиха 
литети са разнообразни. Едни са моделирани “ендаци" - големи ровини с отвесни бре 
от куп камъни и около тях е, кажи-речи, наречени БЕЛИ БРЕГОВЕ, ДЯВОЛСКИ 
пустиня с оскъдна растителност. Други са във ГОБВЕ, ГОЛОРЕБРА и други чудни имена, 
вид на дълбоки бразди в стени, изорани“ с Споменатите природни красоти и памет

на атмосферната вода, лет- ници са интересни и за научни изследвания. 
I зимните студове. Това са За да бъдат използвани за туристически цели, 

интересни форми, вниматешо шлифовани в те трябва да бъдат регистрирани и запазени, 
дълготрайния процес на ерозията. Трети се Стоян ЕВТИМОВ

това

гове,
БРЕ-

денонощен труд 
ните горещина и

Жандармерията. Иначе много имало хлебари в града и 
славели Антанасов ден. събирали се и шумно чествали 
своя светец и празник.

А тогава дошло новото време, 1945 година, и той 
станал активист и участник във всички акции на града да 
се строи социалистическото общество. През 1946 година 

месеца е бил с бригада в Ниш, после шест месеца в 
йно училище, също в Ниш.

Срещнах го под липите на Гациното. Той тихо и учтиво 
поздравява, бавно ходи и безкрайно е тъжен. Загубил е 
преди една година свиден, единствен син.

-Бата Киро, нося Ти поздрав от един Твой познат. Той 
ме насочи да си поприказвам сТеб

-Добре, Лило. Само че аз съм тъжен...
-Много Те моля да обадим на съпругата Ти и да 

до мен да си поприказваме на тихо, ще Ти покажа някои 
снимки и ще Ти прочета нещо за спорта в Димитровград 

Обаждаме на кака Павла, че няма да го имат вкъщи 
два часа, да не се тревожи къде е. По сянката, покрай 
Културния дом се приближаваме до дома. вече два дена 
е съвсем топло, това е опасно за възрастните, тази рязка 
промяна на налягането и температурата. Сядаме в 
прохладната стая, аз с бележник, а срещу мен граждан
ина, хлебаря и много знаещия Кирил Стоянов Василев. 
От него се отлрищва и потича една приказка, един разказ 
за жизнения му път...

-Ние сме от Градини, по-точно от Мало Градиние и 
40 метра от държавната граница. Имотът на баща 

в пределите иа България,

шест
Партийно училище, с 

1949 година е бил
70 ду 
' саи

идем
трудова бригада на 
и и от Санаториума 

жение

ант нанд;
л е 170 души бригадир 
са прокарали ток с е

коме
Власи на, во 
в Сурдулиц 
Върла I. В 
Димитров", 
да се запо:

После вече станал отговорник в Околийския съвет по 
труд и трудови отношения, земеделие, лесничейство и 
ветеринарно дело. Цялата околия знае, че и хората по 

та. Създавал е трудови и кооперативни Домове, 
ървата кооперация е създадена в Град 
Желюша, Поганово, Петърлаш, а във Ви(

Де
ли ток с вие

одил е три фронтови бригади "I еорги 
1947 година е бил и на синдикален курс, за 

ознае със синдикалното дело.

соко нап

села
Помни, че п 
след това в
кооперативното дело не е било успешно. Знае за 
създаването на кооперативни домове, първо в Гоин-дол, 
а след това в Държина, Лукавица, Невля, Височки 
Одоровци, Пъртопопинци, Брайковци.

ини,
сока

сме на
ми през 1918 година остана 
едвам през 1929 година се извърши замяна на земята 
между двете страни. Баща ми се казваше Стоян Стойков, 
роден е през 1882 година, а аз съм роден през 1915, имам

ЖИЗНЕН ПЪТ 
ОБИКНОВЕН ЧОВЕК

НЕОБИКНОВЕН 
НА ЕДИН

К.Василоо със съпругата си и пиука прод тяхната 
скромна къща и Димитровград

да се пукат, вадят се и слагат върху обратната страна на 
по-гтзо боат Геооги - Гйоро фурнаджията, роден 1913 и широката дъска. Дъската со слага във фурната гов~~

Я&Ввкшяттпри майстор ■ ^ г- СТана чирак във фурната на проа живота но ндох толкова вкусни кшроци. А и бота
“НОГО ““ого фур къдото след това живя и проди Киро казва, но имало один оисочомин, които в града имал 

ин? Аз по време на Бивша Югославия, двама синово - ученици п гимназията. Той казал на Петър 
^^чТЛГч^мо^воемвто от ^1928 година, бях чирак в фурнаджията да дава хляб на синовото му колкото 

е Поповата фурна, по шост месеца, искат, защого са млади и трябва да имат сили да учат 
а пои Петър Бонев и пои Сорги Андонов Но то, хашлацито, винаги предпочитали гевреците. А 

нполовин" правдакажа, гТетър Бонев беше чираците също се обикаляли училищата, по време на

най-мастора за“^^^з^ва^ме^ма^еторлък^нео ““Тота Кирокпзоа, чео5?рпт1му са имали самостоятелна 
водството на гевреци «нсква вре произвеждат фурна много по-късно. Дотогава той е бил и в Белград

и' бата Киро дадо -рецептата". Моята се -1943 ГОдина, когато изгоряла държавната поща в Бано- 
ппчяи г,Г*мелЧи'стои 15 дена В бутилки, заровени в пясък вото, 0дНа нощ се запалила и тяхната фурна и изгоряла
2л1пт5.кзимник Маятасе замесва обикновено, домесва но успели да спасят четиридесет торби брашно.

Той е ходел пеша по всички села на околията, изу
мително помни фамилии и хора от нашия край не само от 
това време, но и за спорта и за начинанията в града и в 
по-старо време. Идеалист-комунист, бил е член на 
Партията, синдикален и спортен деец 
живота си.

Осемнадесет години е бил началник продикция в 
Хлебарницата-Димитровград. 1962 година е ходил в 
Любляна във фирмата на Данило Кобац, за да донесе 
план по устройотво и изграждане на Хлебопекарницата.

Бате Киро Василев дванадесет години е бил предсе
дател на Пенсионерското дружество, три пълни мандата, 
четвъртия не приел, но винаги е съдействал със съвет и 
активност.

Награди, похвали, златен медал за заслугите му в 
спортното дело в града, цяла връзка писма и снимки са 
опоменито на активиста и много помнещия наш 

ражд
Казва ми, чо може

ро-
»ъв

винаги през

съг анин.
много да ми разкаже за създава

нето но Спортното дружеотво "Асен Балкански" п 
март месец 1945 година. Събития, дати, години, хора - 
помни, знае, наброява изумително точно и с подробности.

Лилия Нейкова

рез
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. КИРИЛ ГИГОВ - БРЕЗНИШКИ: МОИТЕ СПОМЕНИ ЗА СПОРТА В ЦАРИБРОД (2)

СОКОЛИТЕ В ЦАРИБРОД
Знамето било от коприна със сребърни амблеми.

Знаменосец бил Иван Гигов - в бели ръкавици. 
Председател на соколите станал Еленко Павлов, а 
секретар на дружеството Марко Перишич, учител по 
френски език. Дотогава имало само няколко соколски 
униформи, а сега трябвало всеки член да има съответ
ната униформа. Всички получили и членски карти. 
Момчетата имали бял панталон, червена риза, черни 
чорапи и черно-червена шапка. Момичетата - рокля от 
ленено платно с червени шевици и шнурове. 
Членовете имаха куртка със шнурове, червена риза, 
шапка със соколово перо. Членките по същия начин, 

без перо. Пър
мъжете и жените бяха най-добрите спорт! 
града: Стоян Джпджов-Агатп, Предрог Яначкович, 
Милорад Чендич, Панто Дойчон, Тодор Златаиов- 
Градинарски, а на жените Савка Ивкович, препо
давателка от Гражданската школа, Момичетата 
водели Вера Попович - состра Вера Поп-Иовина, 
Милка Гвоздонович, Стефанка Минчева, Вора и 
Мара Дойчови, Гоко Пайташов.

Освен на Всеславянския слет в Любляна 1929 
година царибродските соколи взеха уч 

жупския слет в Сараево през 1934 
жупския слет в Загреб през 1934 год

пския слет в Крушевац през 1936 година 
есоколския слет в София през 1935

еството^Сокол" било израз на всеславянски
есет 
кол-

Дрик. 
идеи. То 
години по
ството се развивало във всички славянски страни със 
своите полезни идеи по отношение на физическата 
култура и спорта. Вече станали и няколко всеслав
янски слетове, от които този в Любляна през 1929 
година протекъл като Първи всеславянски слет на 
соколите.

В тогавашния Цариброд соколите образували свое 
дружество. Отначало то не било същинско дружество, 
а по-скоро били създадени групи, които заучавали 
упражнения по гимнастика и се обучавали на гим
настически уреди.

За да участват в Първия всесъюзен соколски слет 
в Любляна през 1929 година, соколите от Цариброд 
оформили група от над 70 души. Те тръгнали на мани
фестацията с безплатен „влак, водач на групата бил 
Иован Попович - Поп Иово. Участниците в слета 
нямали съответната униформа на соколите и решили 
да тръгнат облечени в народна носия. Подготвили 
гимнастически упражнения и с тях се приключили към

на от битови мо-

съществувало вече повече от петд1 
начинание на чехекия учен Тирш. Со

вите началници на 
исти от

но с пола и шапка

1932 година - Освещаване на Соколското знаме

астие в. 
година 

ина

:це 
ФУП

била поканена да 
на главната академия. "Седян-

готвили с 
-ската I 

та си и

алите групи, но под 
"Седянка". Цариброд< 

носията и програма 
точката си

ла изпълнена с шумен успех, групата се завър
нала в града ни с много впечатления. Мнозина от 
групата за пръв път пътували с влак и видели много 
градове.

Искам да посоча някои подробности за органи
зацията на соколите. Дружеството е имало своя ад
министративна управа и съответни групи по възраст. 
Управата се състояла от председател, тайник (секре
тар), касиер.

По структура, групите били разделени на: 
членове мъже - с началник 
членки жени - с началничка

оотан 
тиви 
тъкмо с 
изл 
кат

а се отличила

ълни 
а" би

жу
Вс и 1939

година.
В Пирот отиваха на всички манифестации, а на 

откритите часове участваха със съответните възрас
тови групи. Най-много спомени и анекдоти има от 
първото пътуване на соколите в Любляна. Били 
тържествено изпратени от населението до гарата. 
Пътували с безплатни билети. На гарите ги посрещали 
и поздравявали, а след това им се придружавали 
соколи от цяла Югославия.

В Любляна престояли цяла седмица, 
танени по училищата. Изтъкнати соколи били Истатко 
Станулов, Вера Поп-Йовина, Ага Джаджов, Еленко 
Павлов, Спас Гоински, Личко Ковачев, Делчо 
Ковачев и други:

Водач на соколите на дв 
Владимир Штитич, околиис 
Групата се отличила особено през 
били в пълна соколска униформа, пътували със спе
циален влак с останалите соколи от Югославия. Като 
пристигнали в София, улиците станали пъстри от 
живописната униформа на соколите със шапки със 
соколово перо. Соколите от Цариброд по нищо не 
отстъпили на другите. Даже един от тях - Асен Петров 
- Кърклеща от Желюша станал първенец от нишка 
жупа на паралелка в класата на селските чети, а също 
така и Ангел Цонев - Михайлов от Желюша станал 
първенец по десетобой.

Накрая искам да разкажа за две спортни събития 
в Цариброд, които предизвикаха огромно интер- 
есование сред нас, младите спортисти

В салона на Петър Гигов стана 
първия официален бокс-мач между 
Иван Вираг, първенец на Югославия 
в тешката категория, и Рудолф На- 
хтигал. Те бяха войници на казармите 
и по начинание на градските спор
тисти искаха да представят бокса 
като спорт. На малката сцена беше 
импровизиран ринг от въжета. От 
обикновена демонстрация на бокс, 
мачът се превърна в силна борба, в 
която Иван Вираг победи. След мача 
ние заобиколихме Иван Вираг и въоду
шевено го поздравявахме, а той ни 
каза, че е в такава 
победи и прочутия 

Дълбоко

Били нас-

поколение - мъжко и женско 
деца - 
Тези 

еднакви
изнасяли свои открити часове в 
участвали в манифестации и тър

мъжки и женски
групи готвели упражнения по гимнастика, 
за цялата соколска организация в света, 

града всяка година, 
жества в др

дове и даже два пъти ходили на слетове в 
Приготовленията ставали в "Соколаната" 
свободно да се каже, че тук е било мястото, където се 
събирали най-напредничавите младежи и всичко, 
което учели за физкултурата и спорта - ставало тук. 
В салона са упражнявали на уреди, а в по-малките 
стаи репетирали програми.

Най-голямо тържество на соколското дружество 
станало през 1932 година. Соколското дружество 
заздравило свойте редове и осветило знаме. В месец 
юни станало голямо тържество в училищния двор и 
освещаване на знамето. Дарител и кум на знамето бил 
Борис Гигов с вноска от 3000 динара тогавашни пари.

Открит час на Казармите - 1934 година

ата слета в София бил 
ки ветеринарен лекар. 

1939 год. Всичкиуги гра- 
София. 
. Може

форма, че може да 
Джое Люис.

впечатление остави на 
младите и пренасянето на олимпи
йския огън през града ни на път за 
Берлин през 1936 година. Факела 
пренесоха царибродски момчета 
но през нощта. Огънят бил поставен в 
щафетна алуминиева палка. На всеки, 
който носел факела, оставала по една 
метална дръжка Днес такава дръжка 
притежава Илия Попов, защото и той 
бил един от носителите на факелния 
огън

къс-

1939 година Срколци^в София: Кирил Гигов, Григор Гигов,
-Край-

<

2 От Соколския слет в Загреб:
и„,^анто Дойчев> Предраг Яначкович, Георги Пайташев 
ЕлеИнЯкоЧГв6лРо°вЯСКИ' ^°Р* ГайДа^ ИстаКЕ Я2Ж

о<

50
- . \'Х ......5!1-

^соОпст> | ц<т-
I2 I; 1 I§яш<

>о .1 §ЦО
X ' !

щI ази снимка е спомен за пренасянето ня __ , ,
Олимпиадата в Берлин. Царибродските младежи са носили пя.и?НтПре3 Царибродско 1936 година за 

В пренасянето на олимпийския пламък н^това?аз??ояни«?я12 границата до желюша.
Петров'0 ДИНИТР0В’ ПаНТЗ Д°ЙЧеВ' Т°А°Р 3лат®»ов, Владимир СВлаюв, *Георги^1а!Г-гашев1 иТтетм Соколи - членове: Кого Пайтин, Влатко Влаев, Илия 

Попов, Панто Дойчев, Васко Шушнарев, Маринко.. Влатко 
влаев, Гиоро Сергиев доле - в средата Младен Еленковсо
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СПОРТ^СП О РТ
; • ПО ВРЕМЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В ДИМИТРОВГРАД

ГОСТУВА "ЛЕВСКИ" ОТ СОФИЯ• АТЛЕТИКА

пЯ»НОВА - ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА В рамките
болен турнир нааМЖКВра?Г 
^^уРовград се срещнахавенствоП^а^1о^ослави<я3<по3 лека 

атлетика, състояло се на 9 и 10 
август на стадиона на "Партизан" 
в ьелград, димитровградската 
състезателка и членка на АК
пти^1еЗНИЧар" Душица Деянова отново постигна изключителни 
резултати и се нареди сред най- 
успешните югославски атлетки В 
своята дисциплина 400 м с пре
пятствия Деянова зае първото 
място и спечели титлата югослав- 

. ски първенец с резултат 1:00,18. 
В дисциплината 100 м с пре
пятствия тя се класира на вто
рото място с резултат 14,73 сек 
Първа беше членката на "Цър- 
шен?лЯве^а" Щетим с 14,17 сек. На 400 м

"Левски

тат не е от значение, тъй като 
много по-голямо значение 
сложеното с тази среща начало 
на едно сътрудничество между 
двата клуба, особено за "Балкан
ски . Срещата е организирана по 
инициатива на нашия сънародник 
Георги Манов. член на съвета на
Футболния клуб "Левски“ от Со- Ветераните на ■,Левски,• и "Балкански" (Фото "Буба")
фия. Срещата-реванш ще се

Преа септвЛ/|,вРи в София, преди срещата на рУслав Вуцов, днес адвокат, син на бившия селек- 
първите състави на Балкански" и ^Левски . 1°Р Иван Вуцов и Стефан Аладжов, рекордйор по

В редовете на "Левски" на времето са играли и 6роя на мач°ввте за ''Левски^ - 565 мача, 30 за 
трима царибродчани - Васил Спасов, Борислав наЧИоналния отбор, сега тренйор в "Левски", 
цветков и Димитър Еленков. За Балкански" селекторът Александър Петров

За ветераните на "Левски" играха: вратаря пов"ка на терена Георги Ставров, ИванГаков, Ми- 
1ворги 1ИХОНОВ, осем пъти член на националния ш° Тодорович, Новица Алексов, Драган Димитров, 
отбор» на България и 12 пъти член на олимпийския *Ръста Кръстев Александър Милев, Димитър 
от6ор. Днес е бизнесмен; Красимир Чавдаров за Каменов, Драган Гюров, Синиша Иванов, 
левски изиграл 130 мача, два пти член на национ- След срещата е сформиран клуб на почитате- 

алния отбор, 12 пъти на олимпийския- Стефан ЛИТ® на Левски". единствен извън България, в 
11авлов, изиграл 317 мача за "Левски", 37за национ- които се заплениха над 50 души. За пръв предсе- 
алния отбор, днес един от селекторите в "Левски" Дател 0 избран Александър Златанов, бивш фут-
Михаил Вълчев, 170 пъти играл за "Левски", 26 пъти 6ол“ст*на Балкански".
член на младия национален отбор, голмайстоо в Би било несправедливо да не споменем и спон- 
сезона 1981/82 година, сега тренйор в "Левски"- соРа на срещата "Ю-БУЛ ГРУП", смесено пред-
Иван Ранков, играл за "Левски“ от 1959-1972 го- пРиятие-
^виаи^грГз^б0^^^^ Л""ИТВр СТВВР°В

има

ушица пристигна трета 
на целта с резултат 55,88 сек.

В първенството участваха 
всички най-добри югославски 
състезатели по атлетика, вклю
чително и олимпийците. Затова 
успехът на Душица Деянова е още 
по-значителен. Очевидно е, че от 
година на година Димитровград 
става все по-силен център на 
югославската лека атлетика. 

Тамара Стефанова,
също участва в първенството, постигна очакваните резултати.

Душица Деянова

1която

• СТРЕЛБА

Р. АЛЕКСОВА 
ЗАМИНА ЗА 
АТЛАНТА • ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

"БАЛКАНСКИ" - "РАДНИЧКИ" 1:4 (1:3)На параолимпийските игри за 
инвалидни лица, които ще се 
проведат от 15 - 21 август в Ат- 
ланта, тези дни замина и най-до
брата спортистка от Димитров
град Ружица Алексова. За тези 

е добре 
да спе1

август° пре/ГоколсГзОС?зрителите -Рл В началот° на есенния сезон лите са доволни само от първата

ГаГсГн*;
Йирот^ле^на състезан°“е™ въвХдив^ия^ ^таИпо°Д-вр™Гдв?иата 
ЧТДР3™- ■РаАНИчк^ТоТЩЙоСвеи ?велТреадС ?аРвИиИи бе^миТа“^:
|.ч р.о/. I ол- Според показаната игра зрите- ба 

,.1!3,™вД Д.?? АС.

провед 
между
"Балкански" от 
"Раднички" от 
втора дивизия, 
чани загубиха с 
майстори: Перица Георгиев в 32 
минута за "Балкански4, а М.Пей- 

- - - - минута (автогол), Петко- 
8, Стоянович в 28 и 67

игри тя 
очаква

подготвена и се
__ чели поне един

своята дисциплина, 
стрелба с въздушен пистолет. 
Димитровградчани вярват, че 
Рушка пак ще ги зарадва с олим
пийско отличие.

Да 
в смедал

минута 
чев в 3 
вич в 18,

I минута за "Раднички".
Ружица Алексова

! • ЗА ПЪРВИ ПЪТ С РУЖИЦА АЛЕКСОВА

НЕПРЕМЕННО ДА Я ВЪРНЕМ В 
ДИМИТРОВГРАД!

. ШАХМАТ: МЛАДЕЖКО ПЪРВЕНСТВО НА ЮГОСЛАВИЯ

АНИТА АЛЕКСОВА СЕДМА
Най-добрата димитровградска шахматистка Анита Алексова 

участва на младежкото първенство на Югославия, което се проведе първенст! 
в Нишка баня. Победителката на шахматния фестифал, проведен : "Балканск 
преди три-ме тири месеца също в Ниш, стартира доста слабо. Но в 
продължение на състезанието тя ставаше все по-сигурна и накраясе 
класира на седмото място. Д.С.

г
Във втората среща в рамките 

на подготовката си за новото 
во футболистите на 
и" пооедиха"Гнилан"с 

5 2 (3:2). Найденов, Станков и 
Иванов отбелязаха по 1, а Перица' 
Георгиев 2 гола.

В кореспондентството на “Братство" в Димитровград е доста 
оживено. Събрали се няколко журналисти и културни дейци и е 
открита борса на новини, мнения и събития в града. Така става между 
професионалисти: "продават“ и "купуват" мнения и коментари по 
повод много събития и юбилеи, които ще са актуални през идните дни. 
Черпят ни ароматично кафе, прясно смляно, един дядо черпи за 
новородена внучка. На вратата се появява дама с европейски изглед, 
от облеклото, че до грима, косата, държанието. Ьдин от присъ. 
ващите леко подвива коляно и коленичил й целува ръка, с другите се 
прегьрща приятелски и топло. Мигом ми просветва в акъла, че това 
може само да е РУЖИЦА АЛЕКСОВА, царибродската легенда, спор
тистка и носителка на олимпийски медал от Барселона през 1992 
година и на още много и много отличия и медали. Но, защо е тя тук, не 
е ли в Атланта, там понастоящем се провежда юбилейната Олим
пиада. Не е ли поканена, не е ли в националния ни състав, не е ли 
тренирала???

О, тренирала е, тя е в топ-форма, тя абсолютно сигурно знае колко 
струва, къде е мястото й и какво точно иска. Но...

Станали са недоразумения, някакви формалности, 
състава на нашата олимпийска група. Не е била на 
отваряне, където с горд 
държава, защото си заслужа 
все пак тя ще отиде в Ат 

з О

I ед,
.ст-

Водоравно: 1 - Което се дава 
само веднаж. 10 - Френско мъжко 
име. 11 - Еднолампов радиоприе- 
мател. 12 - Поспя, подремна. 13 - 
Правя. 15 : Кислород с три атома 
в молекула. 16 - Предлог. 17 - 
Стъкло за сода с търбичка 
дъното. 22 - Иглолистно дърво.
- Вратар на бившия югославски 
национален отбор по футбол (Ен- 
вер). 15 - Междуметие. 26 - Парич
но възнаграждение ми. (тур.). 27 - 
Особен вид хипотетична материя, 
изпълваша световното простран
ство. 29 - Мярка за повърхност. 30
- Югославски народен герой Иво 
Рибар. 31 - Химически знак на 
иридий. 32 - Хомот, хам. 33 - Офи
церска школа. 34 - Сенокос. 37 - 
Предлог. 39 - Място в България, 
недалеч от София. 40 - Осведо
мена.

1 2 3

110 .
Тз ш 12 не е влязла в 

алното 
оята 
. Но,

I след 
игрите 

т сърце

офици
знамето на св< 
а своето време 

ъревновавз в игри 
започнат ь 

аваме й о

щастие стоиш под 
1 изявен спортист н 

ще се с
официалната Олимпиада, след като се завърши - ще 
на инвалидите от целия свят. И тя ще отиде, пожелс 

. Това ше е от 14 - 28 август т.г.
сесточена. Тя сега е

ост и
ен и изявен спортис 
панта,о> 1413

О!
15 успех. I ова ще е от 1 а - август т.г.

Малко е тъжна, малко ожесточена. Тя сега е представителка на 
отбора по спортна стрелба от град Никшич, Черна гора. Защо, защо? 
- питам аз.

Нима наистина в града ни нямат слух за такива изключителни 
борци в спорта, за такива хора, които и до днес са пронесли славата 
на града ни по света; които са толкова заслужили, че вече са завинаги 
влезли в историята на спорта и живота на града ни. Защо толкова 
малко обръщаме внимание на такива таланти, на такива борци? Даже 
но искам да наброявам препятствията, които тя изказа за десет
годишната си успешна спортна кариера, за сълзите, които е пр< 
пред канцеларии и учреждения и неразумни ръководители. Ня 
да има край на такива неща? Ще ни дойде ли накрая свяст да полагаме 
изключителни грижи за такива блестящи хора? Време е, последно 
време да я оценим, защитим и възхвалим. Да я вър 
умоом в Димитровград! Л

< Ш 2119 2017 1816

Отвесно: 2 - Известен българ
ски лирик. 3 - Негово величество. 
4 - Ритъм, благозвучно. 5 - Проми
шлена област в Германия. 6 - 
Междуметие за подкана. 7 - Екип. 
отбор, 8 - Френска негация. 9 - 
Показателно местоимение. 12 - 
Общонародна отбрана, 14 - Лош 
проводник на електричество. 18 - 
Притежава, разполага. 19- Точно 
копие. 20 - Народен танц (разг.). 
21 - Обработваема площ. 24 - Гъ
сталак от черешови дървета. 26 - 
Отнасящо се до храм. 28 - Къса 
горна дреха. 33 - Обяха, обязда 
(разг ). 35 - Вид речна риба. 36 - 
Вид морска риба. 38 - Лично мес- 
тои ме ние

Решение на кръстословица

Водоравно: 1 -Алитерация. 10 
- Юг, 11 - Доцент. 12 - Писателка. 
13 - Елен. 15 - Нека. 1в - КК. 17 - 
Корем. 22 - Ати. 23 - Релеф.
По. 26 - Почака. 27 - Арка. 2в - 
30- Валс 31 -ТУ(лолев). 32- Етап. 
33 - ТР 34 - Сортира. 37 - От. 39 - 
Руинен, 40 - Овехтявам.

24ш 2322ш
О оляла 

ма лиШ 2625

О Ш 29II нем, как знаем и
илия Нейкова2827О

Ш3130о • СУРДУЛИЦА

ЗАГИНАХА ДВАМА ДОЛНОЛИСИНЧАНИЯ8 Ш 3332О. Работейки на къщата на Васил Анастасов в Сурдулица, загинаха 
неговият брат Асен Анастасов и техният съсед от Долна Лисина Драган 
Ангелов.

Трагедията се случила в момента, когато се счупила дъската на 
скелето, по която ходели майсторите. Анастасов и Ангелов паднали 
от голяма височина и претърпели тежки контузии. Спешно били 
закарани в болницата в Ниш, но лекарите не могли да спасят животите

3635шНо 8 ш 393837 им.
В тази злополука соботвеникът на къщата Васил Анастасов минал 

само с леки контузии.
25 -
А/1

40 Славко Велинов
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СаТиРа * забава
ПРОВАЛЪТ НА 
ЕДНА ХРЪТКА

Една клйощава хрътка 
развела се от териера, 
и използвайки една стара 
дружба
постъпила в разузнавател
ната служба -
да прави шпионска кариера.

И скоро получила задача: 
по заповед на 
разузнавателния шеф, 
като най-грациозна хрътка 
кокетно опашката да врътка - 
да съблазни един рунтав пес.

КОСАЧЕ

гт стигнемо а. синове и черЬе се пърснуше кико 
манастирЬе мачЬе, свак ватил свой пут у животът. Е, 
дойдуонилетем, помогну колко могу, однесу колко им 
гребе и тека некико гървалямо.

• Най-млого стра ме вача оди косидбу. За косу треое 
здрава рука, мушка снага! А мене вануше да ме 
издаваю силете...

знайе у умеие да приберемо сеното, оти стоката че 
поцърца зимуска без рану. Я истина съм позатрил и 
овце у оборат су остануле йоще две мършаве краве, 
ама нали даваю млекце, по некойе теленце, а и попри- 
каруйем с гъи - пазим т^и.

Туя годин синат се забави и я се най до у чурр: 
травата прегоруйе - нема нищо да испадне од косидбу.

Надиго се та у Цариброд. Чу дека там пред
приятията не работе, има млади мужие, па ега некико 
прелъжем (а че поразвържем и Ьесию), та да доведем 
косача.

Мисли се, кога и куде да питуйем, па си реко у кавену 
се орати сващо, че начуйем и за косаче.

Улезо у "Гациното", ама застану на вратата: па това 
вечимка нейе наща кавена. Издокарали Р>у, на^издили 
%у, ко младу невесту.

-Айде Манчо, айде, нема пцета! - изока йедън кел-

Но песът рунтав без маниери , 
просто опитал да й се качи, 
и подушил, че не с любовно 
влечение,
а с най-долно намерение 
е тръгнала след него да се 
влачи.

на синагога оди Ниш да дойде кико

Иван Николов

МОЛЯ, БЕЗ 
ЮКАЧЕНИЕ

ЗАГРИЖЕНОСТ
След като Работнически

ят съвет на "Автотранспорт"в 
Босилеград освободи от 
длъжност бившия директор, 
няколко работника с дълбоки 
въздишки и голяма загриже
ност започнаха да шепнат: 
"Досега, въпреки санкциите и

Преди години български играете топка, а аз ще ви хващам икономическата нестабил- 
гражданин избягал от България и дивеосанти?! ност ни беше добре. Имаше и
на път през Висок влезнал в Иза- Командирът приел момчето и липектопа а нешо
товци. по някаква си случкаточно казал на Ътаврия да си върви, остгташеи заостаналите м- в къщата на СТАВРИ РЕШЕТАРА. По-късно видял Ставрия и по- оставаше и за останалите ра 

След като го изслушал, нататък седи пред вратата на оотници. А как ли ще Оъде 
Ставрия му дал вечеря, настанил милицията. занапред?"
го-да спи и му казал: -Чика Ставри, можеш да

-Спи дете, утре ще те оправя идеш! 
на път!

• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ЗА ВЪЛК СЕ ПЛАЩА 8000ДИНАРА, А ЗА 
ДИВЕРСАНТ СИГУРНО ПОВЕЧЕ!

нер.
-Видим нема пцета, ама на знам дали тия мои опънци 

че прилегаю на вашуту кавену? - снебивам се я.
-Ако имаш у Ьесиюту - може и да прилегну! - рече он.
Седо я. наручи си реЬию и ка вечимка отворимо 

орату, реко че га питуйем оти нали келнерйе и 6ероерйе 
све знаю що стае по град.

-Не знам ко да те питам, ама имам йедну муку...
-У кавену, бае Манчо, све муЬе лечимо! Кой се жени, 

па не знайе одкуде паре да най де. първо че дойде тука. 
Кой се разводи, па не знайе накуде -пак тука! Кога жена 
оставила - дооди тука. Кому. не дай боже, баща или 
майкя се поминули - тука че задави мукуту... Казуй 
твоюту!

-Емойта нейе толкова тежка. Требе ми косач - синат 
се забави, а времето не чека! - издума я на йедън дъ.

-О-о-о/ За това лъсна работа. Я гълни йош йедну, па 
че ти кажем при кога че отидеш, он че ти каже.

Я гълну йоще йедну реЬию, гледам га шъпче нещо 
на другите келнерйе. они се усмиваю и гледано къмто 
мене, усмивам се и я и гледам къмто тъй. може да йе 
текъв редът.

Ка ми узе парете и га черпи и нйега он рече:
-Че идеш при Милу Здравковога, он че ти помогне!
Надигнем се я, распитуйем се куде живейе, сви ме 

гледаю некико дрезгаво, ама ме оправляю, казую ми 
накуде да свъртим.

Найдо га, он човек унилън, ама реко че га питам 
Питуием га, а он първо плану, па после пърсну у смей!

-Истина йе Манчо, знам йеднога косача, ама 
коси ливаде, а градине!

-Кво? - не веруйем на ушите си я.
-Гоадине с пипер, Манчо! Тия що су те испратили 

шегую се, напраили су си майтап с тебе. А на мене 
истина некой окоси градинуту, ама че се вати!

Я удари на извиняваше, а он само “Нищо, нищо..." и 
ме испрати до вратата.

Брей да съм умрел лани, не би чул за текова чудо. 
От памтивека у наш край нейе 
дотам ли га докарамо?

Стегну се да нагалатим келнератога у "Гациното", 
ама ка улезо, а синат ме чека! Распраили му, а он се 
кърсти кока йе некикъв "светъц“. Сващо на тия свет, ей!

м.я.
-Ама, чакай

Сутринта взел човека и го утепа вълк и получи 8000 динара, 
повел в милицията в Каменица, а аз съм хванал диверсант! 
Заварил милиционерите 
играят волейбол.

-А, синове майчини, вие си

те, човек от ЧУЕНО 
ДО ВИДЕНОкак си Сигурно трябва да ми се плати и 

повече! Да, така казва нашият 
народ. Но ако нещо офи
циално се каже, трябва да се 
вярва. Затова и в "Братство" 
от 15 юни написах, че Кобасан 
е заловен в кражба, а Фони е 
в бягство.

Едва две-три седмици 
след това срещнах двамата 
по улицата на един съседен 
град. И сега - дали да вярвам 
на очите си или на ушите си. 
От чуено до видено... ехей!

А.Т.

‘
Записал: Б.Николов

КОГАТО В БИРАТА ИМА МУХА...
Какво правят, ако намерят в бирата си муха? 
Испанецът плаща, без да пие, и си излиза. 
Французинът вика гарсона и връща бирата. 
Англичанинът разлива бирата по пода и поръчва нова. 
Германецът изважда мухата и изпива питието. 
Руснакът изпива бирата заедно с мухата.
Китаецът първо изяжда мухата, после изпива бирата. 
Българинът изпива бирата, вдига скандал и не плаща.
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