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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧНИЯ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

СЪРБИЯ НЕ УСПЯ ДА СИ ИЗБЕРЕ ПРЕЗИДЕНТ
• На първата следизборна пресконференция представители на РИК съобщиха, че вторият тур на изборите е бил неуспешен, 
тъй като на 5 октомври не са гласували над 50 процента от пълнолетните граждани и нито един от двамата кандидат-през
иденти не е спечелил над 50% от гласовете на отзовалите се гасоподаватели • И от изборните щабове на лявата коалиция 
и СРС беше потвърдено, че отзивът на гражданите не е бил достатъчен и затова ще трябва да бъдат проведени нови 
президнетски избори в Сърбия

Макар че Републиканската 
избирателна комисия съобщи, 
че официалните окончателни 
резултати от втория тур на 
президентските избори в Репу
блика Сърбия, който беше 
проведен на 5 октомври, ще 
бъдат обнародвани в четвър
тък, още в понеделник стана 
ясно, че Сърбия не успя да си 
избере президент. Основната 
причина за неуспеха на втория 
тур е недостатъчният отзив на 
избирателите - в неделя не са 
галеували над 50 процента от 
общия брой избиратели в ре
публиката.

На първата следизборна 
пресконференция на Републи
канската избирателна комисия 
(РИК), която беше проведена 
в понеделник, секретарят на 
РИК Небойша Родич съобщи, 
че са обработени резултатите 
от изборите на 8304 от общо 
9827 избирателни пункта (85 
процента). На тези пунктове са 
имали правото да гласуват 6 
445 014 граждани, които са за
писани в избирателните списъ-

след втория тур на 
президентските избо
ри Република Сърбия 

продължава да е без дър
жавен глава.

Какво показа вторият

и
ш на Сръбската радикална пар- 
Ш тия Воислав Шешел - 24,90 

процената от пълнолетните 
Щ граждани в Сърбия.
Ш Изборните щабове на лява- 
Щ та коалиция и СРС, използвай- 
Щ ки сведенията, които са полу- 

чили от своите преставители в 
избирателните комисии в 29-те 
избирателни колегии, съоб- 
тиха неофициалните резулта- 
ти от изборите, но и от тези 
щабове не беше оспорено 
твърдението на РИК, че на 
втория тур не е избран през- 

МИ идент на Сърбия и че е необ- 
тЩ ходимо да бъдат проведени но- 
Р§Д8И ви избори.
МЩЙИ Според конституционните 

разпоредби, новите президент- 
ГЛАСУВАХА ГИ, НО НЕ ГИ ИЗБРАХА: Воислав Шешел и Зоран Лилич ски избори в Република Сър

бия трябва да бъдат разписани
ци (общият брой на регистри- ствителни. Когато броят на в Ср0к от 60 дни, а от разписва- 
раните избиратели в републи- гласувалите за двамата канди- нето дб провеждането на из- 
ката е 7 210 295), но във втория дат-президенти се сравни с борите трябва да измине най- 
тур това право са използвали общия брой избиратели в малко един месец. Така че но- 
само 3 211 022 гласоподавате- Сърбия, излиза, че за канди- вите президентски избори в на
ли. Броят на действителните дата на коалицията на СПС, шата република могат да се 
бюлетини е 3 113 798, а около ЮЛ и НД Зоран Лилич са очакват в началото на 1998 го- 
96 000 бюлетини са недей- гласували 23,41, а за кандидата дина.

тур?
Преди още да бъдат съо

бщени окончателните ре
зултати, беше ясно, че с не- 
излизането на избирател
ните пунктове народът по
каза, че му е трудно да се 
определи и да се ориентира 
в обстановката, създадена 
след парламентарните из
бори, когато нито една по
литическа партиа не успя 
да получи стабилно мнозин
ство, за да може да сфор
мира ново правителство. 
Вярно е, че Социалистичес
ката партия, заедно с ЮЛ и 
НД и занапред си остава 
най-важният фактор на по
литическата сцена, но не и 
единственият. А този факт 
сам по себе си говори поне 
за две неща: че демократи
зацията в Сърбия продъл
жава и че народът, чиято 
дума е решаваща, не е на
пълно доволен от левицата. 
Или поне от определени
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кадри в нея.
Може би на пръв поглед 

изненадва недостатъчният 
брой гласове, спечелени от 
кандидат-президента Зо
ран Лилич във втория тур, 
като се има предвид пре
димството му пред Воислав 
Шешел в първия. Истинска 
изненада обаче е фактът, 
че във втория тур Шешел 
спечели над сто хиляди гла
сове повече от Лилич.

Вникне ли се по-дълбоко 
същността на проблема - 

изненади няма. Гласуване^ 
то показа, че "вуковците“ 

изпълнили докрай

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ 

ПРОБЛЕМИ В РЕПУБЛИКАТА
девет месеца на годината цените са повишени само с 3 процента • Изменения и допълнения към наредбата• През първите 

за натуралния обмен на пшеницатав
напроцента, а в периода от април 

до септември тяхното повише
ние е било съвсем минамално - 
0,1 на сто. В споменатия пери
од е осъществена пълна ста
билност на цените и пазара на 
стоките от първа необходи
мост: брашно, хляб, 
олио, захар, месо и месни изде
лия, както и на средствата за 
хигиена. Цените на тези стоки 
са под непосредствения кон
трол на правителството. Оце
нено е, че тази стабилност ще 
бъде запазена и по-нататък и 
затова не трябва да се очакват 
корекции на цените, нито пък 
проблеми в снабдяването със 
стоки за широко потребление.

За да се реализира успешно 
програмата за есенната сеит
ба, правителството на Репуб
лика Сърбия прие изменения и 
допълнения към наредбата за 
натуралния обмен на пшеница
та, с които се създават въз
можности за размяна на пше
ница от реколтата през 1998 
година за дизелови горива, ми
нерални торове и сортова пше
ница.

В правителството 
Сърбия тези дни беше ор
ганизирана среща с предста
вители на по-големите тър
говски предприятия, които 
продават вносни и домашни 
цигари. На срещата е воден 
разговор за осуетяването на 
сивата икономика и нейното 
въвеждане в легалните сто
пански процеси, както и за 
последователното прилага
не на законните предписа
ния в областта на оборота с 
акцизни стоки.

Постигнат е договор, въз 
основа на който всички тър
говски предприятия са длъ
жни в срок от 15 дни да от
теглят от оборот всичките 
количества цигари, които са 
безтака наречените акциз- 

маркицн”. След този 
срок финансовата полиция и 
инспекцията по пазара ще 
извършат всеобхватен кон
трол иа магазините и ще 
приложат строги мерки сре
щу всички предприятия, ко
ито не са изпълнили задъл
жението си от договора в 
правителството па Сърбия.

Към края на миналата сед
мица правителството на Репу
блика Сърбия обсъди 
документа "Дейности, мерки и 
акции за решаване на демо
графските проблеми в Сър
бия”, който е подготвен от 
Правителствения 
селението и Министерството 

за семейството.

не са
'препоръките' на Драшко- 
вич да подминават избира
телните пунктове. Втората 
причина за това, че госпо
дин Шешел спечели толко
ва гласове във втория тур е 
във факта, че след Дейтън, 
вместо да свалят докрай 
наложените срещу Сърбия 
ограничения, 
деня ежедневно поставят 
нови условия, които трябва 
да бъдат изпълнени от 
Сърбия и Югославия. Те ка
то че ли забравят, че нито 
един народ няма безролот- 
но да се съгласи който и да 
било отстрани постоянно да 
иска отстъпки от него, без 
да търси възмездие. Това 
предизвиква не само смут, а 
-отпор. Защото в засегнато 
най-свещеното - достойнст
вото му. А водачът на ради
калите, който отдавна са 
обяви против Дейтънското 
мирно споразумение и дик
тата на световните сили, 
умело използва недоволст
вото сред народа.

и прие

мляко,
съвет за на-

на грижите 
Кабинетът на Марянович кон
статира, че най-важните цели 
на демографската политика в 
републиката са: премахване на 
същестуващите негативни яв
ления, постигане на стабелен 
прираст на населението 
лата територия на република
та до нивото, което е необхо
димо за възобновяване на на
селението, подобряване на 
здравосл овното 
намаляване на смъртността, 
рационално териториално раз
витие и намалено изселване на 
населението. Оценявайки, че 
поставените цели могат да се 
постигнат с помощта на инте
грално, икономическо и соци
ално развитие, правителство
то задължи надлежните орга-

силните на

на ця-

Мирко Марянович

ни да утвърдят краткосрочни 
мерки за осъществяване на по- 
пулационната политика и дъл
госрочни мерки за развитие на 
населението.

Правителството на Сърбия 
разгледа и информация за це
ните и заредеността на пазара 
сосиовни стоки. Констатирано 
е, че през първите девет ме
сеца на годината цените на дре
бно са се повишили само с 3

ни
състояние и

Ноич» *ого«.



□НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯОТ РАЗГОВОРИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА 
СРЮ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ С 
ГЕЛБЪРДИ ФРОВИК НЕДОРАЗУМЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ

МОСКВА НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ РОЛЯТА 

СИ НА БАЛКАНИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 

ФАКТОРИ В РС 
ПОДКРЕПЯТ 

МИРНОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ

прежението, което затруднява от
ношенията й с Русия, обяснявайки, 
че е твърдо реши;га да се включи в 
Европейския съюз и НАТО, но съ
щевременно е и готова да повиши 
нивото на традиционните си отно
шения с Русия.

”Искам особено да подчертая, че 
България има желание да поддържа 
и развива с Русия политически и ик
ономически отношения на високо 
равнище” - заяви на пресконферен
ция Надежда Михайлова, външен 
министър на Република България. 
Тя допълни, че се надява да посети 
Москва през следващия месец, за да 
подготви посещението на президен
та Петър Стоянов, което е предви
дено за края на годината.

България - някогашният най- 
близък съюзник на Съветския съюз 
и Източния блок -затвърди отноше
нията си със Западна Европа след 
разпадането на еднопартийната сис
тема през 1989 година и понякога 
това беше за сметка на отношения
та й с Москва. Новото реформатор
ско правителство на България тря
бва да балансира между своето же
лание за интегриране в Европейс
кия съюз и НАТО и икономичес
ката си зависимост от Русия, осо
бено когато се отнася до снабдява
нето с нефт и газ.

("Политика", Белград, 8 октомври 1997)

Русия съобщи, че няма намере
ние да се откаже от ролята си на 
Балканите, въпреки че не беше 
включена в списъка на участниците 
в регионалната конференция, която 
беше проведена миналия пътък в 
София. Според думите на говори
теля на руското външно министер
ство Гендаий Тарасов, ”Москва и за
напред ще участва активно в стаби
лизирането ма обстановката и си
гурността па Балканите”.

"Това наше становище е прин
ципно и затова организаторите па 
различни срещи във връзка с реги
она трябва да го имат предвид” - 
заяви Тарасов па пресконференция 
в руската столица. Русия ме получи 
покана за състоялата се през мина
лата седмица в София среща на мин
истрите на отбраната па държавите 
от Югоизточна Европа, на която 
стана дума за интегрирането па 
страните от региона в НАТО. Со
фия обясни, че Москва не е пока
нена на споменатата среща, защото 
не е от този регион и няма намер
ение да се включи в Западния во
енен съюз.

Тарасов обясни, че отказът на 
шефа на руската дипломация Евге
ний Примаков да се срещне в Ню 
Йорк с външния министър на Бъл
гария Надежда Михайлова, ”не е из
раз на гняв”.

• Слободии Милошевич н Роберт Гслбърд се съ
гласиха, че 
идентскн
допринесат за преодоляването на политическата 
криза в този босненски ентитет • СР Югославия 
ще се старае да допринася активно за утпьрж- 
давансто на мирния процес и регионалната сигур
ност

предстоящите парламентарни и 1 
избори в Република Сръбска

през-
щс

В началото на седмицата президентът на Съ
юзна република Югославия Слободии Милошо
вци прие в Белград специалния американски 
пратеник за имилементацнята на Дейтънското

ш
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Надежда Михайлова

"Инициативата за една такава 
среща дойде в момента, когато про
грамата на Примаков беше попъл
нена изцяло” - поясни Тарасов и до
пълни, че "Москва преразглежда 
отношенията си със София”.

България се опита да намали на-

.
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Президентът Милошевич в разговор с членовете 

на американския тим

споразумение за БиХ Роберт Гелбърд и сътруд
ниците му. В разговора са засегнати въпроси във 
връзка с утвърждаването на мира в Босна и Хер
цеговина, както и други въпроси от взаимен ин- ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАКСИНАТА СЕ ЧАКАТ СЛЕД 3 МЕСЕЦАте рее.

Милошевич и Гелбърд положително оцениха 
проведените на цялата територия на БиХ местни 
избори и решението да се проведат парламен
тарни и президентски избори в Република Сръб
ска, понеже единствено по този начин може да 
бъде преодоляна политическата криза в този бос
ненски ентитет. Президентът Милошевич под
черта, че всички политически фактори в Репуб
лика Сръбска са готови да допринесат за после
дователната реализация на Дейтънското мирно 
споразумение, но за целта е необходимо да бъде

АНТИСПИНЪТ НА д-р ЖАБИЛОВ ОПАЗИЛ 
ОТ ИНФЕКЦИИ 21 ДУШИ

Готови са резултатите от първото невмонии и бактериални инфекции тите в кръвта на носителите на смър- 
изследване на серопозитивните, уча- 21-те серопозитивни, на които е била тносния вирус. Особено важен ще бъ- 
ствали в клиничното изпитание на инжектирана. По време на 8-седмич- де броят на СО-4 клетките. Ако те са 
ваксината срещу СПИН на д-р Хари ното лечение с препарата нито един от станали повече след лечението, защи- 
Жабилов, съобщи вчера за "Труд” д-р носителите на ХИВ-вируса нямаше 
Костадин Костов, шеф на Инфекци- оплаквания, каза д-р Костов, 
озна болница. Той отказа да ги огласи,

тните сили на организма са се увели
чили. След 3 месеца лекарският екип, 
провел изпитанието, ще представи ок
ончателен доклад за действието на

осигурено равноправие на двата ентитета и трите 
народа в Босна и Херцеговина, както и безприс
трастно отношение на международната общност 
към тях. В това отношение е много важно спор
ните въпроси да се решават с помощта на дого
вори и сътрудничество между органите и инсти
туциите, като при това се ангажира и между
народната общност.

СР Югославия ще се старае да допринася ак
тивно за утвърждаването на мирния процес и ре
гионалната стабилност и същевременно ще се 
застъпва за откровеност, равноправие и осъщест
вяване на съвместните интереси, понеже това е 
основата, на която могат и трябва да се развиват 
процесите на икономическото и културното 
свръзване между държавите и народите в реги
она.

Предстоят още изследвания на за- 
докато не бъдат сравнени с изследва- разените със СПИН, които се класи- 
нията на заразените, направени преди раха за експеримента с вакцнната на препарата върху имунната система на 
експеримента. д-р Жабилов, каза шефът на Инфек- серопозитивните.

Отсега било ясно, че ваксината циозна болница. Докторите ще следят 
срещу СПИН е опазила от бронхоп- всеки месец хемоглобина и левкоци-

(“Груд", 1 октомври 1997 г.)

ОБЯВЯВАТ ЗА ПРЕСТЪПНО 

УПРАВЛЕНИЕТО НА БКП Засилен 

контрол по 

границата 

със Сърбия

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
КАТАСТРОФА,ТВЪРДЯТ ВНОСИТЕЛИТЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА

Закон за обявяване за престъп- ние ще имат гражданите, които 
но управлението на БКП в пери- БКП е 
ода 1944-1989 г. внесоха

ОССЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В РС
В разговора с президента Милошевич, който 

бе воден на 7 октомври в Белград, шефът на 
мисията на ОССЕ в Босна и Херцеговина Роберт 
Фровик положително оцени проведените неот
давна местни избори в БиХ. Събеседниците изра
зиха надежда, че в най-скоро време ще бъдат 
обнародвани резултатите от тези избори, за да 
могат след това да бъдат учредени локалните ор
гани. Това е една от основните предпоставки за 
успешната по-нататъшна реализация на Дейтън
ското мирно споразумение, както и за ускореното 
икономическо обновление и създаването на ус
ловия за стопанско развитие. Тъй като в Репуб
лика Сръбска наскоро трябва да бъдат проведени 
парламентарни и президентски избори, Органи
зацията за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ) трябва да изпълни последователно за
дълженията си, които произтичат от нейната 
роля и отговорност. Това изисква да бъде изгра
дено конструктивно сътрудничество между миси
ята на ОССЕ и босненските институции, органи и 
медии. Когато става дума за медиите, те трябва да 
бъдат обективни и отговорни и да имат еднакво 
отношение към всички участници в изборите.

преследвала заради прове- 
вчера в ждане на нейната противонародна 

деловодството на парламента 41 и противочовешка дейност, става 
народни представители от СДС, ясно от документа.
ОНС и Народен съюз. Пътя към Закон за допълнителни изис- 
националното помирение и съгла- квання при заемане на длъжности 
сне неизбежно минава през пуб- в държавната сфера внесе вчера 
личното признание на вината, пое- парламента СДС-депутатът Сашо 
мането на отговорността и осъж- Стоянов. В него той предлага ше- 
даието на престъпленията на ко- фовете на БНТ, БНР и БТ А да не 
мунистическия режим, пише в мо- са били служители на ДС и управ- 
тивите си авторът на проекта Ге- пението за безопасност и охрана в 
орги Панев. периода 1944-1990 г. Проектът

БКП трябва да отговаря за раз- исква също ръководните ни дър- 
рушаването на икономиката, за жавни кадри да нямат нищо общо

Извънредни предпазни мерки са 
въведени на българо-югославската 
граница при ГКПП-Стрезимиро- 
вци. Причините са 
слухове за епидемия от бруцелоза 

животните в Сърбия. Стриктно 
се проверяват всички преминаващи 
през граничната бразда автомо
били. Пренасяните от туристи хра
нителни продукти се конфискуват и 
изгарят. Изследват се домашните 
животни, прекарвани с автомобил 
от Сърбия в България.

("Труд", 1 октомври 1997 г.)

В

плъзналите

по
из-

моралната и духовната деграда- с БКП. 
ция на народа, за подчиняването ”Да му мисли Владимир Сла
на интересите на страната на чуж- сов”, коментира прелдоженията 
да държава, довели България до БСП-шефът Първанов. ”Евроле- 
национална катастрофа, аргумен- вицата няма да 
тира се пред "Стандарт” той.

Ако законът бъде приет от 
парламента, право на обезщете-

се заплита в по
добни игри”, категоричен бе 
Александър Томов.

( "Стандарт ", 2 октомври 1997 т.)
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БАНСКОТО МАЛЦИНСТВО
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"

НОВИ РЕДАКТОРИ НА ИЗДАНИЯТАСЪРБИЯ НИКОГА НЯМА ДА 

ПОЗВОЛИ СЪЗДАВАНЕ НА 

ОТДЕЛНА АЛБАНСКА 

- ДЪРЖАВА КОСОВО

За главен и отговорен редактор на в-к ” Братство” е назначен Ванче Богоев, досегашен 
редактор на емисията на Радио Ниш за българската народност в Югославия, а на списанията 

Другарче и Мост Денко Рангелов, който досега беше изпълняващ длъжността на тоя пост 
• Приета е програма за обезпечаване и професионално усъвършенствуване на кадри, както и 
програма за капиталовложения в издателството

Членовете на Управителния съвет на Из
дателство "Братство” миналия четвъртък в 
Звонска баня обсъдиха и приеха няколко зна
чителни решения, с чието реализиране, както 
подчерта председателят на съвета Никола Сто
янов, ще се подобри целокупната работа на на- 

всдомство. В това отношение те приеха 
предложението на директора на издателството 
и за нов главен и отговорен редактор на в-к 
"Братство” назначиха Ванче Богоев, досегашен 
редактор на емисията на Радио Ниш за българ
ската народност в Югославия, а Денко Рангелов 
- за главен и отговорен редактор на списанията 
"Другарче” и "Мост" с книгоиздателска дей
ност, който досега беше изпълняващ длъжност
та на този пост.

Изхождайки от факте, че кадровият въпрос 
в издателството все още не е рошен, Управител
ният съвет прие програма за обезпечаване и за 
професионално усъвършенствуване на кадри, 
която предложи директорът на издателството 
Венко Димитров. Според нея, в издателството 
ще бъдат приети двама стажанти, на двама сту
денти по журналистка ще бъдат отпуснати сти
пендии, а няколко души от сегашните журнал
исти и редактори ще заминат на тримесечно и

Управителният съвет на издателството 
назначи шестчленен Издателски съвет, 
който ще се грижи за издателската дейност 
на нашето ведомство. Председател на тоя 
съвет е Момир Тодоров, а за негови членове 
са назначени Симеон Костов, д-р Спас 
Сотиров, Денко Рангелов, Новица Иванов 
и Мила Васов.

шестмесечно професионално и езиково усъвър
шенствуване в съответни институции в Бълга
рия. Очаква се средства за стипендирането й. 
усъвършенствуването да отпусне Министерст
вото на информациите на Сърбия.

Управителният съвет прие и програма за’ 
материално-техническо обзавеждане на редак
циите на издателството и на кореспондентства- 
та на в-к "Братство” в Димитровград и Босиле
град до края на следващата година. В това от
ношение е запланувано да се извърши и ремонт 
на сградата на издателството. Очаква се сред
ствата за тези цел да бъдат отпуснати от общин
ските скупщини в Димитровград и Босилеград и 
Министерството на информациите.

Ч^ещу някакво нарушаване на човешките права на албанците в 
Косово и особено на правото им на образование. Това 
дезинформиране на обществеността, зад който се крие 
на сепаратистите към отделна държава Косово 
отделен университет. Това е основният 
насърчиха и подпомогнаха организирането 
Това е и основната причина, поради която не се реализира спо
разумението за нормализирането на образователната система за 
албанските деца и младежи в Косово и Метохия.

Както и всички други ученици и студенти в Косово, Сърбия и 
Югославия, така и албанските ученици и студенти имат правото да 
се учат на майчин език при еднакви условия. Правителството 
Република Сърбия решително 
цялостно реализиране на споразумението, което трябва да осигури 
това. Единствената бариера пред реализацията на споразумението 
е сепаратизмът. Сърбия никога няма да позволи създаване на от
делна албанска държава Косово, с отделна образователн 
и университет.

Идеята за така нареченото независимо Косово е отхвърлена от 
правителствата на почти всички държави в международната 
общност, които ясно предупредиха, че Косово е неразделна част от 
Сърбия. Време е албанците в Сърбия да разберат колко нереални 
са сепаратистките им идеи и колко голяма вреда им нанасят те. 
Косовските албанци трябва да разберат това заради съвместния и 
равноправен живот в Сърбия и Югославия".

шето
и све-

е опит за 
стремежът 

съответно и към 
мотив на ония, които

на демонстрациите.

на
се застъпва за последователно и

В. Б.
а система

БАБУШНИЦА

ИНТЕНЗИВНА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ
Тази есен в Бабушница се 

провежда интензивна комунал
на дейност. Както ни осведоми 
председателят на Изпълнител
ния отбор на Общинската скуп
щина Никола Велкович, в мо
мента се асфалтират тротоарите 
от центъра към моста с дължина 
300 метра. Тези работи са пред
видени в програмата за урежда
не на градските строителни пло
щи. Финансирането е от Общин
ската скупщина и възлиза на ок-

СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В ЧЕРНА ГОРА

МОМО ИЛИ МИЛО
Момир Булатович, актуалният президент и Мило Джуканович, 

премиер, са кандидат-президентите на Черна гора, спечелили най-
много гласове в първия тур на президентските избори в тази 
югославска република. Останалите шестима претенденти за тоя 
пост не можаха да спечелят общо 10 000 гласове, което е малко 
повече от 2% от електората.

От гласувалите над 67% пълнолетни граждани в Черна гора 
или повече от 320 000, доверие на Момир Булатович оказали около 
148 хиляди, или 2272 повече от Мило Джуканович. Интересно е да 
се отбележи, че Булатович спечелил победа в 14 от общото 21 
общини в Черна гора и то именно в онези, в които ДПС убедително 
тържествува и на парламентарните избори. Изхождайки 
данни, аналитиците сочат, че Момир Булатович се радва на довер
ието на почти 97 процента от членовете и симпатизантите на тази, 
господствуваща в момента партия а Черногорския парламент. А 
това би трябвало да значи и сериозно поражение на отцепилите се 
от социалистите "реформисти \ начело с Мило Джуканович. Може 
би най-сериозен удар те пре гьрпяли в гр. Никшич, родното място 
на Джуканович и на мнозинството негови сиодвижници. Убе
дителна победа в първия тур Джуканович спечелил само 
общини, в които доминираща, поне според резултатите на парла
ментарните избори, роля имат Партията за демократическа акция. 
Демократическият съюз на албанците и Унията на албанците в 
Черна гора.

от тези 'Ш&Й
Уреждане на тротоарите в Бабушница

отСурачево,през Горчинци към 
Камбелевацс дължина 4800 мет
ра. Към 70 на сто от работите 
вече са завършени. Ремонтира
на е и част от пътя Звонска баня 
- Бабушница. С нова асфалтова 
настилка, дълга 2,5 км, е и пътят 
от Долни Стижевац към Бела 
паланка. Всичко това е постиг
нато с общински средства.

оло 40 хиляди динара. В самия 
град с поставена така наречена
та хоризонтална и вертикална 
(отвесна) сингнализация - отбел
язани са местата за пешеходци, 
поставени са знаци за движение 
на моторните превозни средства 
и ир. В ход е ремонтът на ули
ците "Първомайска” и ”6 сеп
тември". Но не само в града се 
работи. Модернизиран е и пътят

в онези

Никола - Бата Велкович, 
председател на МО в Бабушница

а. т.

За по-хубав Димитровград
АКЦИЯТА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ЧЕРКВАТА В ДИМИТРОВГРАД НЕ ВЪРВИ СПОРЕД 
ОЧАКВАНИЯТА

СЛАБ ОТЗИВ НА ГРАЖДАНИТЕ, 
МАЛКО СРЕДСТВА

Ш<> димитровградските симодейип организи
рали за 171/1311 цел. Ош обществените фирми са 
събрани само 21 000 динара, а оШ частните - 
едаи2<Ю0 динари. Илиобиф, сПоред ранните на 
съотаеШната служба ара местната общност, 
,?5 345 рицари. Тук трябва ра се добавят и сред
ствата оШ Общанск/шш скуПщина, "Балкан”, 
"Метални", от коиШо пече е набавена бакъре- 
па ламарина. Наистина, доста ареме трябвате 
раси чака и за изработването на необходимата 
документация, която сега пече е готова. Тя 
дина възможност работите ра започнат. Дали 
Хората са изчаквали тъкмо Шава, тъй киша 
росе1а нищо виримо не е нчйранено, или нещо 
друго е Причина за слабия им отклик, остава ра 
се вири.

Идеята димитровградската черква "Прес- 
аеШа Богородици" да бъде възобновена беше 
Приета радушно оШ По-голями чист об! граж
даните на Димитровград. Наскоро бе сформи
ран Комитет за реставрация пи черквата, 
начело с Председателя на местната общност в 
Димитровград и бе открити съответна ржи- 
ро-смешка. До асяко домакинство бе изпрате
но Писмо с Пощенски зцПис, с помощта на кой
то всеки гражданин може ра даде Парично даре
ние за възобновяване на черквата. И какао се 
случи?

До 23 септември ш. I. само 360 граждани са 
се отзовали и си Плашили.общо 11 445 динари. 
В Шази сума си и Ш5-те динара ош Първия бла
готворителен концерт в Димитровград, коН-

Т-,„ не « намира на главната улица, но този факт
нзо^за^

построил, собственик-м- иьран)^ по-хубав Димитровград”,

етя5гС-МПО е старателно подд-ьр ана. I не „рилича поне по
цветята на тази^а^хмйст^то Йовинович? Тогава и градът ни 
п(С бъде по-привлекагелеи. А. Т.

я е

А.Т.
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В "АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАДЗБОРИ '97ИЗБОРИ '9]
БОСИЛЕГРАД

И във втория тур масов 
отзив на избирателите

УПОРИТО СЕ 

БОРЯТ СРЕЩУ 

ТРУДНОСТИТЕ

прапплп сп били спазвани, което се потвърждовп и от 
факта, ме п пито един от протоколите не сп внесени 
никпкпи забележки. Това говори и за толерантната 
атмосфера, в която бяхп проведени изборите.

Когато пък става въпрос за резултатите, и този 
електоратът в Боси ле градска община показа 

привързаност към лявата опция. За прези
дентския кандидат на СПС-ЮЛ-НД Зоран Лилич са 
гласувпли 4708, а за кандидата на СРС Воислав Шс- 
шел - 1587 гласоподаватели. За отбелязване с, ме с 
изключение на избирателния пункт в Баратарци, къ- 
дсто повемето от избирателите са гласували за кан
дидата на СРС (33 към 24), на останалите избира
телни пунктове президентският кандидат на СПС- 
ЮЛ-НД има по-голяма или по-малка преднина. В 
Доганица и Голсш например кандидатът на СРС не 
получи пито едни глас.

път 
голяма

И във втория тур на президентските избори, про
ведени на 5 този месец, гласоподавателите в Босилс- 
градска община масово се отзоваха на изборите. На 
43-те избирателни пункта гласуваха 6441 граждани 
или 76.50 на сто от електората в общината - само 3,50 
на сто по-малко, отколкото в първия тур. И този път 
имаше избирателни пунктове, където отзивът бе сто
процентов (Доганица и Жеравнно), а изключително 
голям бе отзивът в Назърица, Ярешник, Мусул, Пло
ча, Барйе, Караманица и на още няколко места.

На всички избирателни пунктове избирателните

Ако в разрешаването на дългогодишните проблеми на предприяти
ето не се ангажират и други субекти - преди всичко съответните 
републикански институции, поддържането на съобщителните 
връзки ще бъде поставено под въпрос

м. я.

ДИМИТРОВГРАД

Лилич - седем процента 
пред Шешел

сувпли 7583, или 75 на сто.
Интересни са спсдсниятп за отделни избирателни 

места. В самия Димитровград, където има 4 изби
рателни единици, в две от тях повече гласове е по
лучил Шешел, а в другите двс-Лилич. Гласувалите в 
Старческия дом и библиотеката с 5-6% са се опреде
лили за кандидата на радикалите, докато избирате
лите в трета и четвърта избирателна единица (Ос
новното училище и Центъра за култура) сз.с 7-8% са 
се определили за кандидата на левицата Лилич.

Крайградските селища клонят повече кз»м ради
калите. В Лукавица например 103 избиратели са гла
сували за Лилич, а 137 - за Шешел. В Белеш - 170 за 
Лилич, а 308 за Шешел, докато в Желюша 330 имат 
доверие в Лилич, а 504 - в Шешел. Мз.згош е единст
веното село извън Понишавието, което се е опреде
лило за кандидата на радикалите Шешел - 21, а 12 - за 
Лилич.

И в балотажа за президентските избори в Сър
бия, както и в първия тур. избирателите от Димит
ровградска община показаха, че са най-отзивчивите 
гласоподаватели вероятно и в цялата република - на 
21 септември пред избирателните урни се отзоваха 82 
на сто от тях. а този път - 75 на сто.

Що се отнася до самите резултати, президент
ският кандидат на СПС, ЮЛ и Нова демокрация Зо
ран Лилич на територията на Димитровградска об
щина спечели доверието на 3893 избиратели, или 51 
на сто, а кандидатът на СРС Воислав Шешел - на 3345 
избиратели, или 44 на сто. От записаните в избирател
ните списъци 10 171 граждани на 5 октомври са гла-

Тези дни нещо хубаво се случи в "Автотранспорт": 
в двора на предприятието пристига нов автобус!

А. т.

СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 23 - НИШ

Убедителна победа на Воислав Шешел
В общественото предприя

тие "Автотранспорт” в Боси- някак успяваме да поддържа- 
леград упорито се борят срещу 
многобройните трудности и три локални, три междуград- 
редовно поддържат съобщи- ски и една междудържавна - за- 
телните връзки не само чрез яви директорът на босилеград- 
местния, но и чрез междуград- ския "Автотранспорт” Ивалчо 
ския и междудържавен тран- Станчев, 
спорт. През настоящата годи
на предприятието успя да при- една част от "Автотранспорт” 
ключи строежа и оборудване- трябва да се трансформира в 
то на сервиза за технически явно предприятие. Във връзка 
преглед и поправка на всички с това Станчев каза:

"Съществуват

нен парк е много скъпо, но ние

ме всички досегашни линии:

Избирателната комисия за избирателната коле- мето на изборите и утвърждаването на резултатите 
гня 23 - Ниш утвърди резултатите от втория тур на се оценява като ефективна и качествена, което се 
президентските избори на всичките 554 избирателни потвърждава и от факта, че представителите на лява- 
пунктове в тази колегия и ги обнародва в издаденото та коалиция и СРС не са отправили нито една за- 
на 6 октомври съобщение за обществеността. бележка. Наблюдателната мисия на ОССЕ е дала

От общо 324 757 избиратели, които са записани в високи оценки за демократичността и законността на 
списъците, на 5 октомври са гласували 185 027 гласо- президентските избори в избирателната колегия 23 - 
подаватели, или 56.97%. Ниш.

Президентският кандидат на Сръбската радикал-

В предприятието смятат, че

Избирателната комисия подчерта и изключител
на партия д-р Воислав Шешел е получил 101 925 гла- но успешното й сътрудничество със средствата за 
са, а кандидат-президентът на Социалистическата масова информация, които "редовно и качествено са 
партия. Югославската левица и Нова демокрация Зо- осведомявали гражданите за работата на комисията 
ран Лилич - 78 389 гласа. и провеждането на изборите".

Работата на избирателните комисии в провежда-

видове коли и предприе мерки 
за разширяване на дейността възможности

законни 
пътническият

си и в областта на търговията транспорт да се трансформира 
и гостилничарството. Тези дни в явно предприятие. Няколко 
"Автотранспорт” откри още предприятия вече имат такъв 
един магазин за смесени стоки статут, защо да го няма и на

шето предприятие. Обаче на- 
огро.мни шите общински органи се иро- 

усилия, за да преодолеем труд- тивопоставят на тази инициа- 
ностите и проблемите, които тива. най-вероятно поради не- 
продължават с години, обаче в достиг на средства за субсиди- 
условията на кризисната об- ране на някои линии. Засега от 
становка не можем сами да се общинския бюджет са субсиди- 
преборим с тях. Тъй като става рани с 6000 динара

СУРДУЛИЦА БАБУШНИЦА

Лилич - Шешел 54:45
в центъра на града. 

"Ние полагамеЛилич - 54, 
Шешел - 42 процента На президентските избори в Бабушнншка об

щина не се случи нищо неочаквано. Отзивът на изби
рателите беше голям - от общо 14 873 регистрирани 
избиратели изборното си право използваха 10 677 
гласоподаватели или 71 процента от електората в 
общината. И изборните резултати на двамата канди
дат-президенти не излязоха от рамките на предвари
телните прогнози. За кандидата на коалицията на 
СПС, ЮЛ и НД Зоран Лилич са гласували 54, а за 
кандидата на СРС д-р Воислав Шешел - 45 процента 
от участвалите в изборите граждани.

На проведените на 5 октомври президентски из
бори отзивът на избирателите и в Сурдулишка общи
на бе добър - 69 на сто. И тук кандидатът на СПС-ЮЛ 
и НД спечели победа. За него са гласували 54 на сто, 
а за кандидата на СРС - 42 на сто. И единият, и другият 
кандидат-президент във втория тур са получили 
повече гласове отколкото в първия тур - Лилич с 4, а 
Шешел със 7 процента.

месечно

Най-сетне - нов автобус!
След шест "сушни” за "Автотранспорт” 

дни в двора на предприятието влезе нов автобус! С големите 
н общи усилия на предприятието, общинските структури и 
съотвенн републикански институции предприятието възоб
нови автобусния си парк с един от заплануваните три- 
четири автобуса. Става дума за автобус от фамилията 

Икарбус на стойност от около 920 000 динара.
Новият автобус веднага е пуснат в движение, а неговият 

водач Асен Димитров не скрива радостта си, че най-сетне 
започва възобновяването на автопарка и че той пръв ще 
шофира новия автобус.

години, тези

РЕАГИРАНЕ

По-силен от съдебните решения
("Добавки за председателя на СПС”, "Публична злоупотреба с фактите”, "Своеволието тпесе 
креслото ) г

Най-напред узнах неофициално, а след това доход, обаче не изплати средствата 
прочетох в нашето "Братство”, че Изпълнител- сионно-инвалидно осигуряване за периода от 
ният отбор на Общинския отбор на СПС в Босиле- 1 януари 1991 до 14 май 1995 година 
град е удовлетворил искането на председателя на В ОО на СПС ми обясняваха, че нямат 
ООнаСПСВене Велинов и му е отпуснал месечна пари да изпълнят това законно задължение 
парична добавка в размер на 700 динара. Няколко пъти съм се обръщала лично към

Не искам да коментирам въпроса дали Вели- Велинов и съм го питала кога ще изплати тези 
нов трябва да получава тази добавка или не. От средства. Винаги ми е отговарял, че няма па- 
неговото реагиране във вестника разбрах, че Об- ри, че имат по-важни задължения от това 
щинският отобор на СПС не може да работи, ако Вярвам, че Велинов като председател на ОО 
неговият преседател не получи добавката. Изве- на СПС е първият, който трябва да уважава и 
стно ми е, че Велинов категорично изтъкваше, че моите права, и закона преди всичко. Затова 
председателите, които бяха преди него, не трябва пред цялата общественост му задавам въп- 
да получават такава добавка и те нея получаваха, роса: "Дали той е това "по-важно задълже- 
Аз искам да разкажа своя случай, който, що се ние”; как е възможно да има пари за себе си 
отнася до парите^ има връзка с този случай. а да няма за изплащането на обществените

Работих в ОО на СПС в Босилеград, но опре- даждия, което е длъжен да 
делени хора ме изгониха от работа като "техно- на съдебните решения?” 
логически излишък”. След дългогодишни съдеб- Съжалявам, че аз, като член на СПС, имам
ни дела и множество присъди с големи мъки бях за председател на ОО на СПС такъв човек, 
върната на работа. Въз основа на договора сега който се грижи единствено за "собствените си 
работя в Общинската скупщина в Босилеград. ОО пари”, 
на СПС ми изплати за това време някакъв личен

за пен-

дума за проблеми, които зас
трашават не само същестува- 
нето на предприятието, но и 
интересите на общината, дори 
и интересите на републиката, 
държавата трябва да ни помог
не преди всичко с финансови 
средства. Доколкото 
чим финансова помощ, 
държането на автобусните ли- 

ще бъде поставено под въ
прос, защото пътническият ни 
транспорт разполага с 16 авто
буса, от които най-новият е на
бавен през 1991 година (оста
налите автобуси са много ста
ри), а товарният - с 8 камиона. 
Поддържането на този маши-

местните линии, които при ос
таналите все още липсват. Раз
бира се, в общинската каса ня
ма достатъчно пари, обаче с 
по-голям усет и настойчивост 
могат да се подсигурят и за дру
гите линии. Просто е немисли
мо, след толкова години, от
делни линии да бъдат закрити. 
Това трябва да имат предвид не 

общинските фактори, но 
и тези в Министерството на 
транспорта, и да ни помогнат 
при закупуването на нови пре
возни средства, преди венчко 
на автобуси”.

не полу-
под-

нии само
направи въз основа

Калинка Глигорова М. Янев
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НА ГРАНИЧНИЯ ПРЕХОД "ГРАДИНА"
?тпи°птг? динара. Пощата ще работи
НОН СТОП и ще предлага на своите клиенти 
най-различни видове ПТТ услуги. Този модерен 
обект ще бъдат от особена полза за транзитните 
туристи, както и за работещите в митницата, гра- 

о ничната полиция, Югославската войска, спеди-
тпппгп^ИСЪСТВИе На пРеДставители на ОС в Дими- преките и застрахователните фирми и други ор- 

митнич^ските органи, Югославската ганизации и институции, които имат свое предста- 
войска, пощата в Димитровград и Пирот и други вителство в зоната на ГКПП "Градина”.

и на октомври т. г. тържествено бе открита На тържеството, което беше организирано 
съвременна поща на ГКПП "Градина”. повод откирването на пощата, говори Александар

овооткритата поща, която ще работи в рам- Пс,гРович> генерален директор на трудовата ед- 
ките на трудовата единица на ПТТ в Пирот, е ИНИ1*а на ПТТ в Пирот. В речта си той особено 
поместена в сградата на сюзните митнически ор- нзблегна на значението на този обект за Дими- 
гани. оа реконструкцията и оборудването на този тРовгРаДска община и за Пиротски окръг. 'Това 
о ект явното предприятие 'Телеком” е изразход- е само еДна от редицата модерни пощи в нашата

област, които възнамеряваме да построим и обо
рудваме в близко бъдеще” - каза между другото 
Петрович.

Откривайки официално този съвременен об
ект, Градимир Стефанович, директор на Регио
налния сектор за пощенски съобщения в Ниш, 
между другото иузтъкна, че ПТТ - Сърбия винаги 
изпълнява своите обещания. ”Нека тази поща на 
граничния преход "Градина” да бъде още едно 
доказателство, че ние от ПТТ на Сърбия се стре
мим да предложим на гражданите на нашата стра- 

пътниците, които минават през Сърбия 
най-качествените пощенски услуги, каквито се 
предлагат и в другите развити страни в света” - 
подчерта Стефанович.

СЕЛО ИСКРОВЦИ ОБЕЗЛЮДЯВА

Село без младост, телефон, лекар...ОТКРИТА Е 
МОДЕРНА ПОЩА

Л::

по
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ИСКРОВЦИ: Училище без ученици
В село Искровци (Димитровградско), както и в редица други села в 

нашата община от година на година драстично се намалява броят на 
жителите му. Понастоящем в Искровци живеят 59 човека, които се 
занимават предимно с живтоновъдство. Това село е отдалечено на 
около 30-тина километра от Димитровград. С центъра на общината го 
свързва регионалният асфалтов път Димитровград-Трънски Одоровци 
(с дължина от около 22 километра) и местният селски път Трънски 
Одоровци - Искровци (с дължина от около 7 километра).

Селото има училище, но вече дълги години в него не се чува детска 
глъчка, понеже в Искровци няма деца. Жителите на селото са предимно 
хора, по-стари от 60-годишна възраст. Между тях преовладават онези 
селяни, които от рождението си живеят тук и които през живота си 
никога не са се отдалечавали дълго време от своя край.

В Искровци има само един търговски магазин, собственост на 
димитровградската търговска фирма "Търгокооп”, но според думите на 
селяните, този магазин се снабдява твърде лошо. Ако към казаното 
добавим, че в селото няма нито един телефон, че тук никога не идва 
лекар, тогава можем да си представим твърде образно какъв е животът

на и на

От откриването на пощата
Б. Д.

ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕКАРА" РАБОТИ РЕНТА
БИЛНО И ПРИ СИЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Не се боят от конкурентите
на искровчаните. . .

Налага се впечатлението, че това село 'плаща данък” и за своето 
твърде неблагоприятно географско положение, Т;е. за отдалечеността 
си от Димитровград.

Село Искровци неотдавна беше посетено от м-р Драган Колев, 
председател на ОО на СПС в Димитровград и отборник в Общинската 
скупщина. Ръководителите на местната общност го запознаха с най-ос
трите проблеми на селото. По време на разговорите е констатирано, че 
ОС в Димитровград през следващите няколко години трябва да се 
стреми да реши поне най-основните битови проблеми на Искровци, но, 
от друга страна, е подчертано, че без финансовата и трудова помощ на 
селяните Общинската скупщина трудно може сама да се пребори с тези 
проблеми.

” Производственият процес в ” Пекара” протича 
незначително влияе върху нашето производство, тъй като я очаквахме и навреме предприехме всички 
необходими мерки, за да станем конкурентни на пазара” - казва Александър Делчев, генерален 
директор на димитровградското обществено предприятие ” Пекара”, което вече дълги години спада 
към групата на най-стабилните фирми в общината.

напълно нормално, а голямата конкуренция

Това предприятие произвежда всекидневно ок- от Пирот, от тамошната хлебопекарница "Пионир”.
Средната заплата на "обществените хлебопека-оло 3500 хляба, които пласира на пазара на нашата 

община. Освен че произвежда най-ценния храните- ри” в момента възлиза на над 1000 динара. Заплатите, 
лен продукт, тази фирма всяко утро предлага на паз- както и всичките задължения към социално-пенси- 
ара и няколко хиляди тестени изделия и различни онните фондове, се изплащат навреме, 
видове баница.

Трите частни хлебопекарници в общината, както финансови средства за модернизиране 
и производителите от Пирот, произвеждат дневно гическия процес, тази фирма твърде много влага и в 
около 2000 хляба, но, според думите на директора обновяването на магазините си. Така например неот- 
Делчев, тези фирми не представляват сериозна кон- давна са подменени порталите на няколко магазина 
куренция на неговото предприятие, тъй като не при- на "Пскара” на улица Балканска . Тази фирма има 
тежават необходима технология и експертни кадри, общо 86 работника и 13 магазина-два в село Желюша 
за да могат чрез качеството на своите продукти да и по един в селата Смиловци, Гоин дол и Лукавица. 
заемат по-значително място на пазара. Преди няколко месеца Пекара е купшила на

Преди няколко дни ”Пекара"е сключила договор публичен търг локал, в който сега се помещава тек- 
с тукашното търговско предприятие "Търгокооп", в стилният магазин "Атекс”. Този локал скоро ще бъде 
който е предвидено занапред магазините на тьргов- преустроен и в него ще бъдат поместени финансови- 
ското предприятие да бъдат снабдявани с хляб от те служби на това предприятие.
"Пекара”. По рафтовете на магазините на 'Търго
кооп” досега е зареждан предимно хляб, пристигнал

Въпреки че в последно време влага значителни
на техноло-

Б. Д.

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ -

Ремонтира се Културният дом
В средата на изминалата седмица в село Височки Одоровци започна 

ремонтът на сградата на тамошния Културен дом, като първо ще бъдат 
поправени покривната конструкция и фасадата, а след това ще се ре
монтира и помещението, в което преди години са били поместени сел
ската библиотека и читалище.

Тези ремонтни дейности ^същност са продължение на работите, 
които бяха извършени през миналата година. Да си припомним, че през 
1996 година в сградата на Културния дом в това село бяха ремонтирани 
магазините на 'Търгокооп” и "Видлич”, както и помещенията на МО 
Височки Одоровци и на организацията на пенсионерите.

Строителните работи по ремонта на Културния дом се провеждат 
от частната строителна фирма ’ Ваша къща от Димитровград, която е 
получила тази работа чрез публичен търг. Ремонтът на обекта се фи
нансира от ОС в Димитровград, която за тази цел е отпуснала от 
бюджета 25 000 динара. Определени финансови средства са подсигурени

Б. Д.

ЧПТП "ПАДИНА" ОТ БЕЛЕШ

Производство и търговия с трима работника!
Чзстното производствено-търговско пред- била ви, тук инат машини за произвеждане на всички 

ПРИЙТИй^огоПт^ПчГ“и'п%д“и^ГоГи^. автомо^ил1и.ХХфаматаИмладиС1щйстори ^единият ав- 
коитсГ^е* занимават с проиТво/ствш Повсчето ? пр^ият6^';^^™
частните фирми са търговски. Падина Д • тръба ,а ауспуХа на ваШата кола. Тук също
ИДРУГОТСъСобственичютаВсти,Ведаомизтосвщче «я^. ^ ^уци всички видове мстални
нейната фирма в момента произвежд б. тръби искуствени торове, вериги за сняг... Наскоро
кюнци (един метър струва ^^Дин), 6 трябва да бъдат приети още двама работника, понеже
ЙЖЙЙП автомобила стаГвсГпо- сегашните двама „е успяват да завършат всичко, 
скъпо "Падина” се явява като своевременен сла

дко например е спукан ауспухът на автомо-

и от селяните.
В момента във Височки Одоровци се провеждат и други дейности - 

подменят се уличните електрически крушки и се благоустрояват сел
ските улици.

Б. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНА БЕРИТ
БАТА НА ЦАРЕВИЦА

Очакват се високи добиви
А.Т.

сител.
ФАБРИКА . с 20 по-малко, отколкото бе запланувано. Двадесет

има от тях вече започнаха да се обучават, а за 
останалите, след като до 15 този месец с тях бъде 
проведен разговор, обучението ще се провежда

В КОНФЕКЦИОННАТА 
"КОБОС" В БОСИЛЕГРАД В началото на месеца в Димитровградска община започна при

бирането на царевицата. През пролетта в частния и обществения 
сектор с тази култура бяха засети около 1200 хетара площи.

Агрономите изтъкват, че тази година царевицата е родила 
твърде добре, което се дължи преди всичко на благоприятните 
климатични условия и прилагането но съответните агротехнически 

В резултат на това се очакват високи добиви от около 4-5 
тона от хектар.

Съществуват обаче и опасения дали но всичките тези площи 
царевицата ще узрее напълно. От друга страна, върху една малка 
част от площите (преди всичко в района на Забърдието) посевите 
са унищожени вследствие но ранните мразове.

В нашата община царевицата ще се прибере най-напред в ра
йона на Забърдието, а след това ще приключи беритбата и на 
нивите в района на Понишавието.

След прибирането но царевицата тези площи ще бъдат ра
зорани и подготвени за сеитбата но пшеница. По традиция в нашия 
край, една година площите се засявпт с царевица, а през следващото

° "според предварителните планове, в частния сектор ще бъдат 
засети около 950 хектара, а в обществения • около 300 хектара.^

Обучение 33 двадесетина постедов^тано п^груп^^ че всички работници,
-.Кптгапи които успешно овладеят конфекционния занаят, ще

НОВИ раООТНИЦИ бъдатприетииапостояннаработп.Разбирасе,тогава
Г ,а значително ще бъде смекчен проблемът сбезработи

цата в общината.
мерки.На обнародвания преди десетинадииконкурс м. я.

(от 3 до 5 динара), грозде (от 5 или 6 динара), а кромид
лук на цена 35 динара. На нито едно място не за-

<**"м*^Т™ 5ШШ
вей с почти всички"видове^зеленчуци, но не ие пло- дав°и този ПЪТ| както и винаги досега, главните снаб- 
шяе Когато пък Става въпрос за цента, тя еЛ1 р Д дитеди на пазара в Босилеград бяха от Лесковац, а 
качеството на стоката. Така например, ЧУШ*'" се бяха почтв същите както и в няколко тукашни
тооЯягяаха°по*5-?дииара,, лкггите малки чушки - ст хрднителнн сток„, ко„то също така са
10до15 динара. Домати средно кач'57я..в“щ0 снабдени добре с всички видове зеленчуци.

НА ПАЗАРА В БОСИЛЕГРАД

м.я.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИВ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДОЛНО ТЛЪМИНО

Разчитат на 40 000 динара от Фонда за водите СКОПИЯНЕЦ ОТГЛЕЖДА 
КИВИ В ЖЕЛЮШАгодшш останаха без път. Сега трябва даМестната общност Долно Тлъмино е една от 

онези местни общности в Босилеградска община, 
конто всяка година успешно изпълняват заплану
ваните комунално-битови дейности. Това се доъл- 
жн преди всичко, както каза председателят на 
Скупщината на Меестиата общност Кроне Ник
олов, на договора при планирането н ангажира
нето на всички при реализираното на договоре
ното. От това нравило не са отстъпили и през 
настоящата година. И резултатите са вече налице.

"По-голяма част от заплануваните дейности 
вече реализирахме. Използвахме наличието на 
булдозер в нашия район и разчистихме пътищата 
за махалите Татарска, Японска, Клинчарска, При- 
сое и още някои необходими за ерлото пътища. 
Или общо през настоящата година*разчистихме 
над 14 км махленски пътища и около 500 ме тра 
прокарахме път на ново. За цел та сме изразход
вали над 23 000 динара, от конто 20 на сто осигури 
местната общност.

Остана неразрешен проблемът с пътя към ма
хала Црешнево, понеже селяните от тази махала 
не успяха да се договорят откъде да мине. Те

че и гази
чакат най-вероятно две-три години, докато отно
во булдозерът дойде да работи тук” - подчерта 
Николов.

Според неговите думи, до края на годината 
трябва да се бетонират още две пешеходни мост
чета и да сс поправи съществуващият или пък да 
се направи нов резервоар за вода, кой то ползват 
по-голяма част от домакинствата в селото. За тази 
дейност са необходими около 40 (МК) динара и, 
както каза Николов, мес тна та общнос т очаква да 
получи тези средства от Републиканския фонд за

В един тих и топъл есенен 
към Же-деи се отправихме 

люша - иросперитстно село е 
много нови, хубави къщи. 
Автомагистралата го е раз
делила на две части, а при 
кръстопътя дежурят дено
нощно пътни полицаи, за да 
не се увличат от бързината 
туристи и водачи.

С колата навлизаме в го-
водите.

"Запланували сме да довършим сградата за 
потребностите на Ветеринарната станция в Бо
силеград и до края на годината ще я довършим. 
Обаче тези от Ветеринарната станция все още не 
идват тук, макар че повече от една година сградата 
може да се ползва, поради кое то селяните не само 
от нашето, но и от съседните села негодуват, а 
"ветеринарните" с нищо не могат да оправдаят 
своята неотзивчивост - добави накрая предсе
дателят па Скупщината на МО Долно Тлъмино 
Кроне Николов.

рната широка улица, която 
всъщност с "старото село”.
Панорамата с широка, поле
то плодно, а гледаме и към 
Ципцарски рид и склоновете 
към Лукавица. Избуяли ца
ревици, червени, едри ябъл-

Мирише на варена ракия, казаните пушат и чумори 
тънка струйка прозрачна ракия.

Мри Лспоя Миланов сме. Наш стар познайник. Някога 
бяхме чиновници в Околийското, в големите, обширни кан- 
целарии. Той сс занимаваше със стопански въпроси, аз пък 
бях режисьор на Просветния отдел. Днес той живее в Ско
пие, идва лятно време на село, но всеки месец обикаля 
стопанството. Бил е учител по рисуване, завършил е ВПШ 
- отдел за художествена педагогика - в Скопие през 1958. 
Показва ни цял куп снимки от дейността си в тази област - 
не само в Скопие, но и на много международни срещи и 
фесгивали с награди и похвали за своето училище и лично 
за себе си. В Скопие има квартира и е съсед на Траяна 
Кямилсва, наша съгражданка и вдовица на директора на 
гимназията от едно време Кирил Кямилев.

Когато седнахме в спретнатия, не много голям, но пре
цизно разпределен двор, в който всяко едно кътче е за
планувано и използвано, Лепоя ни показа материалите, ко
ито с години събира за монография на своето село. Отделно 
е направил и отпечатал родословното дърво на своя род с 
родоначалник дядо Лила, с много имена и разклонения от 
основното стъбло. А после гледаме вече оформената пър
вата страница на монографията с надпис:

Лспоя Атанасов Миланов - Желюшки 
МОНОГРАФИЯ НА МОЕТО СЕЛО КАЛИНОВО - 

ЖЕЛЮША 1994/95
Приложенията е писал на македонски език и му казвам 

да препоръча ръкописа си и на "Братство", но пред
варително да го преведе на български език.

Позволявам си да споделя откровено мнението си, че

Лепоя Миланов

ки.
всъщност искат да имат път, но някои от тях не 
позволяват той да мине през тяхния имот. И до
като те сс

м. я.
пропираха така, времет^ си мина и сто,

НОВИНИ ОТ ИЗАТОВЦИ

НАСРЕД СЕЛО ЧЕШМА...
Сравнително малко са селата^в криха на един Седмн юли. По не 

Димитровградска община, които можеше ли паметникът малко да 
нямат водопровод. Едно от тях е се измести, та и чешмата да си ос- 
Изатовци - някога с над 80 домак- тане? 
инства, от които днес са останали 
тридесетина. Независимо от това, време почти на същото място пак 
че няма селски водопровод, все пак да се направи чешма, но вече нова, 
не може да се каже, че селото е» съвременна. Наистина, водата не 
"жадно”. От край време всяко до- извира тук, а е прекарана от фер- 
макинство е имало, а и днес има мата, но за малкото останали иза- 
собствен бунар, но с изграждането товчани, предимно остарели, ново- 
на фермата за угояване на юнцн, поставената чешма 
към която е изградена огромна се- благодат. Мястото около нея все 
птична яма за събиране на фекал- ' още не е уредено, но вероятно и 
ните води, почти всички бунариЪа . това ще стане. Самата чешма е по- 
замърсени. Дори и известният Не- дарък от комуналното предприя- 
шин бунар, който се "задържа” тие, а извършването на строител- 
най-дълго време.

Освен Нешин бунар, насред се- та скупщина. Така сега изатовчани 
лото имаше иззидана чешма, пок- отново имат чешма насред село, от 
рита с огромна бяла каменна пло- която, ако искат, могат да отведат 
ча. на която децата се катереха, вода в някой от сокаците, макар че 
Плочата беше толкова голяма, че те все по-често се питат за кого да 
върху нея можеха да лежат 4-5 де- правят това, тъй като "най-млад и- 
ца. После решиха, че тъкмо там, те” са над 60 години. Нищо не се 
където е чашмата, е най-подходя- знае, може би някои "млади” пен- 
щото място да се направи памет- сионери ще се завърнат в родното 
ник на загиналите през Народно- село, при бащиното огнище - поне 
освободителната борба. Направи- през лятото. Защо не? Висок е ис- 
ха паметника и тържествено го от- тинска "въздушна баня” и с крис-

Минаха години и ето че дойде

истинска

ните работи е платила Общинска-
Новопоставената чешма в 
Изатовци - само на два-три 

метра от мястото на старата, 
където е паметникът. Вижда се 
и част от обновения магазин на 
“Търгокоп" и помещенията на 

местната общност.
ръкописът е целенасочен, сериозно заплануван и с години 
подготвян. Направи ми впечатление историческият дял, в 
който пише, че купестите брястове в началото на селото при 
Желюшките ханове са зелената порта, през която са ми
навали хора и времена - кръстоносците, свитата на Цар 
Душан. Двама гръцки калугери, облечени в черно, са 
донесли първи едрите бели череши, с които и днес Желюша 
се слави. От турците пък е останало името Каракашево и 
една фамилия и днес носи името Каракашеви. А един турчин 
се заселил в "пнтомината", построил имение с висока кула. 
Предците на Лепоя са купили имението от турчина и днес 
все още има останки от стени и зидове в "старото село”. 
Новите стопани са преустроили сградата за свои нужди, но 
Лепоя, със своя художествен потенциал, е пресъздал точно 
чертежа и плана на старата "кула”. Събира материала от 
1978 година - снимки, документи, етнология, легенди от 
най-старите желюшани. Показва много ценни работи, но 
крие източника.

А третото нещо, което наистина ме въодушеви, са поз
на Лепоя в областта на овощарството. Цялият двор 

е планово покрит с лозите на различни сортове грозде. Той 
се старае да ги намери от различните разсадници и да ги 
засади тук като се ръководи от научни съвети. Преброяваме 
различните сортове грозде: черен и червен отел; жилавка 
дребна бяла; афусали жълто-зелен и зелено-жълт; карди
нал, жълта кралица; български дребен отел (расте без да се 
пръска със син камък); хамбург; италиански жълт мускат; 
домашен стар сорт, дребен като дренки, който и през 
трае дълго, а понякога почти и до месец май; черно рка- 
цители за вино и бял отел без семки за сладко. Внушително, 
нали? А сега - сензацията. Нали сме виждали по големите 
градове щайги с южни плодове и от скоро между тях - 
Е, Лепоя се

талння си въздух може да се срав
нява, според някои специалисти, 
със Соко баня.

Бащина къща хубава
Времето на усилена (или насилствена) индус- 

” ...Моето село градът отвлече!” триал изация у нас мина. Но като последица от нея
нашите села останаха пусти. Започнаха да се 
разпадат бащини къщи хубави, със селски 

дШШк ’кйошки” и огнища. За сметка на селата, нарас- 
наха гРаД°вете. Но дойде кризата, децата порас- 

ЙрЦ наха, изпълниха новите градски къщи и старите, 
главно пенсионери, потърсиха бащините си къщи 

• 'гв? и имоти. Колкото и да са "грохнали”, къщите все 
^^1 пак Дават подслон. А не са малко и тези, които са 

У -йЩ направили и правят ремонт на същите.
***-«! На снимката е Тома Делчев от Изатовци (на 

ЯЯ^Я стълбата), който напълно подмени покрива на 
■ бащината си къща и цяло лято е в нея. Идват и 

' Я синовете му. Около оправянето па комина му по- 
‘ ' мага Петър Ма нов. И двамата са пенсионери,

комшии, свои.

&т
$

ш нанията

ПАДНА”ЧАНДИЕТО” зимата

Вероятно най-старата къща във Висок, а може би 
и в общината, "чандието” 
товчани, тези дни се срути.

Според разказите на потомците на баба Петра, по 
чието име къщата се нарича още и ”Петриното’\ тя 
е построена през далечната 1740-50 година, и още 
тогава е била една от най-хубавите къщи, с етаж. И 
днес в стаите на етажа могат да се видят специално 
обработените дъски, с които бяха покрити 
Направена от плет, покрита с керемиди "шопки”, 
"старицата” не издържа тежестта 
половина
цялата западна страна. Собственикът й Марин Илиев 
отдавна вече не живее в нея, но с носталгия разказва 
историята й, която наистина буди съжаление,защото 
изчезва един своеобразен свидетел за едно отминало 
време, което е част от историята на Изатовци.

както го наричат нза-
киви.

е постарал, съветвал с хора от разсадника в 
Скопие, донесъл в Желюша и отгледал дървото КИВИ. 
Донесъл две стъбла, които се прихванали трудно; едното 
има мъжки качества, а другото - женски. Цъфтят еднакво в 
нежно бели цветове, опрашват се и после цветовете на 
мъжкото дърво повехват, а на женското се 
дове. Видях ги - сега

таваните.
развият в пло- 

осемнадесет на брой и ще станат, като 
узреят, приказни декоративни, киселички плодове.

Свечерява се, връщаме се в Димитровград. Зад нас 
остават Лепоя и съпругата му Божана. И щайги с набруленн 
орехи, венци чеснов и кромид лук, казана, в който вари 
поредния тур ракия.

на почти две и
столетия. През миналия месец падна

Лилия Нейкова
А. Ташков
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (13) БОСИЛЕГРАД

ВАСИЛКА ИЛИЧ ОБИЧА 

ЛИТЕРАТУРАТА И 
ТЕАТРАЛНИТЕ И ОПЕРНИ 

СПЕКТАКЛИ

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
СА ПРАЗНИ

Построените преди двадесе
тина години ученически обще
жития към основните училища в 
Бистър, Долна Любата и Боси
леград не изпълняват функция
та си. Вече няколко години се 
ползват едвам от 5 до 10 на сто от 
капацитета им. В общежитието 
в Долна Любата, което е и най- 
голямо, понастоящем има дваде
сетина ученика, в Бистър - 13, а 
в Босилеград само 5 ученика.

Общежитията в Долна Лю
бата и Бистър са празни поради 
рязкото намаляване броя на уче
ниците, но това не може да се 
каже и за общежитието в Боси
леград, където броят на учени
ците години наред е без съще
ствени промени. В това общежи
тие могат да квартируват и уче
ници от Гимназията, но те полз
ват частни квартири!?

В основното училище "Геор
ги Димитров" в Босилеград под
чертават, че освен рязкото на
маляване броя на учениците, за 
непопълването на училищните 
общежития е "виновен" и неце
лесъобразният им статут. Засега 
те са към училището, което не 
получава средства за поддържа-

Басилка Маркова - Илич е гимназиална учителка по литепа™-1 
пенсионерка „ живее в Младеновац край Белград заедноТе 
житейски опит Н„а«ЪЩе‘’Я| зет 11 внУчка- Има богат професион-- •адзггяжйчкг-г

бяхме едва десетина. Животът реши ние да сме първата генеотшш
мени°рабоТи по“ички предмети, и то е четири пие-’
“Го?™ Б 1946 Г°ДИНа- Нашата младост имаше своеобразни радости, но и много трудности. Редовно сме се школували, а нямахме 
възможност да следваме. Затова станах учителка във ВерзТ Д^ве
оГийския™ ГпроТе^тГ ” Раб°Т"Х Ка™ — * 
града, но реших да ида в Белград и 
да следвам литература във Фило
логическия факултет. Трудно бе- 

с набавянето на учебници и по
собия, но аз бях в една група.

сега е 
щастливото семйство 
ален и

Ученическото общежитие в Босилеград

сират някои разноски (храна, 
отопление), а училището запла
ща водата, тока и заплатите на 
работещите в тях просветни ра
ботници. Вместо да привлича 
учениците, това се отразява не
благоприятно и въпреки че об
ществото е отделило за тях зна
чителни средства, те не се изпол
зват рационално и по предназ
начение” - подчерта Тоше Алек
сандров, директор на Основното 
училище в Босилеград.

I!

нето им и това оскъпява престоя 
на учениците в тях.

"Преди година-две подехме 
инициатива за отделянето на об
щежитията от училището и за 
формирането им като самостоя
телна институция, която би мо
гла да се финансира отделно, не
зависимо от училището. Отпра
вихме искане до съответното 
министерство, обаче досега това 
все още не е решено. Поради та
зи причина учениците, които 
пребивават в тях, сами финан-

ше
която

подготвяше^изпитите си в Народ
ната библиотека в Белград, на 
Княз Михайлова". Там беше ог

нището на знанието. Имахме си 
точно определен режим на живот 
и учене. Преди обяд четем, на обяд 
почивка и разходка по Калемегдан 
и беден обед, след обяд учене, а 
вечерно време посещение на спек
такли в Народния театър или Опе- 
ратта. Може би оттогава ми остана 
влечението към театър, пиеси, оп
ери. След това близостта на Бел
град до моя град Младенова ц ми 
позволи да водя често учениците 
на представления. Днес, когато по 
разни поводи и юбилеи ме канят 
моите бивши ученици, винаги из
тъкват, че са ми благодарни за ор
ганизираните посещения в светилищата на изкуството.

Когато се дипломирах през 1958 година, дойдох в Цариброд. Тук 
живееха родителите ми, трябваше да им помогна, защото бяха обед
нели, след като "народната власт" не им бе признала земеделски стаж 
и им беше иззела земи и ниви. Преподавах литература в най-горните 
класове и немски език - в по-долните. Две години. Тогава участвах в един 
конкурс в Младеновац за учител по литература в Техникума и надделя 
желанието ми да съм по-близо до Белград. В Младеновац живея от 1960 
година. До 1966 година Техникумът в Младеновац се славеше като 
реномирано училище, в което влизат най-добрите деца и само пълни 
отличници. През 1967 година бях избрана да участвам в едногодишен 
семинар за усъвършенстване в педагогическо и професионално отно
шение. Групата беше предложена от Белградската общинска просветна 
общност. Цяла година, два пъти седмично посещавах уроци по методика 
и практика. Получих сертификат, но и голяма награда: право да избера 
маршрут за двуседмична екскурзия в чужбина - където пожелая. Така 
пътувах безплатно в Египет, където посетих Александрия, Кайро, Лук- 
сор, Асуан. Видяла съм бента, Библиотеката в Александрия, още от 
времето на Александър Велики, пустинята, сфинксовете и пирамидите.

Най-много обичам да преподавам на големи ученици. Те най-се
риозно слушат анализа на такива големи литературни произведения 
като "Братя Карамазови", "Дервишът и смъртта \ "Преселенията , 
"Анна Каренина", "Мостът на Дрина”, "Нечиста кръв , Господа 
Глембаеви"... В процеса на анализа те откриват и връзки с живота, 
като допускам те да дадат лична оценка по семейни, романтични и 
морални въпроси. Днес съм в пенсия и често си спомням последния 
урок по литература и какви хубави пожелания ми изписаха моите 
ученици на последния урок. И днес, от време на време, меповмкватв 
един техникум да изпитвам ученици по немски език. И това е трудно, 
зашото не е свързано с литература, ами с технически изрази.

Мисля, че интелектуалците от нашия край пък и не само те в и 
всички други хора, които като работници и професионалисти са напус 

край, достойно са представили града и края, от който 
произлизат и в който с носталгия от време на време се връщат...

Р Мисля че пак ще споменаваме името на Василка Маркова - 
и нейното участие в живота на града ни. Догодина ще честваме голям

трябва да бъде поканена за значителния юбилей пре, ‘^гоцин^

м. я.

БЕЛЕЖКА
ш.НЕКОЛЕГИАЛНОСТ И БЕЗСИЛИЕ

Случайната среща в централното основно учи- живот - казва учителката Антич. - Проблемът 
лище в Босилеград със Светлана Антич, учителка е- в това, че пенсиониралият се миналата 
в първоначалното училище в село Дукат-център, година учител Вене Ников, въпреки че е 
промени традиционната ни представа за учили- получил решение да освободи квартирата, не 
щата в общината. И не само за училищата, където иска да направи това. Не ми е известно защо 
се учат децата, но и за условията на живот на г-н Ников създава ненужен проблем, тъй като 
техните учители. има своя къща и тук, в Дукат, и във Враня.

Светлана Антич вече няколко години е учи- Много пъти до сега исках помощ от компе- 
телка в това планинско село. Тук живее с двете си тентните органи на*училището но... решение 
деца, по-голямото от които е третокласник. В Ду*, на. проблема не виждам. Имам впечатление, 
кат - център има две училищни сгради - в новата че някой не иска или пък е безсилен да ми 
се учат 13-те деца, а в старата квартирува г-жа помогне в случая. Питам се: Кой трябва да се 
Антич с двете си невръстни деца. Съпругът й грижи за преподавателските кадри? 
живее във Враня. И наистина, кой трябва да решава про-

- Макар че в новото училище има учителска блемите на учителите, ако не ги решават ком- 
квартира, аз съм принудена да живея в старото, петентните в училището? А проблемът във 
почти рухнало училище, където излагам на гол- връзка с квартирата за учителката Антич на- 
яма опасност живота на децата ми и собствения си истина е сериозен.

Василка Маркова - Илич

м. з.

ПЛОДОРОДИЕ
Плодородна е тази година и за 

ябълките в Босилеградска община. Едрите 
и вкусни червени ябълки са привели почти 
до земята клоните на това дърво и всеки 
поглед към тях изпълва сърцата с радост.

М. Станойевич

'ЙЗ
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ДЕТСТВО”
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ПЛАШИЛО. *< .ю шЛозата пред къщата и тази година е 
натежала от плодове, гроздето вече зр 
птиците са истинска напаст за него. 3 
момчето е взело дрехите на по-малкото си 
братче и е направило плашило, с което се 
надява, че ще успее да запази поне малко от 
гроздето и за себе си, и за семейството си.

,1 V.ее, но 
атова/>г< Ш

«ч
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РАЗГОВОР С НИКОЛА ДЕНКОВ, ЛЕУРЕАТ НА СЕПТЕМВРИЙСКАТА НАГРАДА Кирил 
Кадийски е 
удостоен с 
наградата 
” Сичевашки 
визии

” ДОКАТО МОГА, ЩЕ ПОМАГАМ ВЪВ 
ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ”

година работя като преподавател 
по изобразително изкуство 
иовпо училище ”Моша Лиядс" в 
Димитровград.

Понеже напоследък много е 
актуален въпросът на кой език 
трябва да се образоват учениците 
в нашата среда, искам да подчер
тая, че аз завърших основно и сре
дно училище па български език, но 
това не ми попречи да завърша и 
полувисше училище на сръбски ез
ик. Несъстоятелни са преценките, 
чс на децата им пречи това, че учат 
на български език. Това изобщо не 
е услопие за успех, а условието е да 
се работи, да се учи добре.

През 1954 година, когато се за
писах в полувисшия институт в 
Белград, в него сс записаха още 
две момчета от нашия край. Това 
бяха Георги Атанасов, който сега 
живее в Батайница край Белград, 
и Никола Антов - един от нашите 
най-познати скулптори. Ние три
мата бяхме най-добрите студенти

Шестдесет и четиригодишният 
преподавател по изобразително 
изкуство Никола Денков е едни от 
тазгодишните леуреати на Сеп
темврийската награда, която се 
присъжда по повод на 8 септември 
- Деня на освобождението на на
шата община. Денков спада към 
онези хора, конто са допринесли 
най-много нашият град да си съз
даде имидж на град на художни
ците. Въпреки напредналата си 
възраст, той все още работи като 
преподавател в основното учили
ще "Моша Пияде” в Димитров
град. Същевременно е ангажиран 
и в Сдружението на димитровград
ските художници-самодейци. Сеп
темврийската награда ни даде по
вод за разговор с този известен ху
дожник и изтъкнат интелектуа-

в ос-

Българският поет Кирил Ка
дийски, който бе участник в лите
ратурния пленер ’ Сичево 97”.със- 

от 29 септември до 5 октом
ври, получи наградата ”Сичеваш- 
ки визии”, която се присъжда ”за 

особен принос в развитието на литературния пленер и на кул
турните връзки на град Ниш със света .

Българските писатели редовно участват- в работата на пленера 
от 1994 г. През 1995 г. същата награда получи Георги Алексиев, а 
през 1996 Огнян Сапарев, критик и професор от Пловдив.

тоял се

м.в.

НОВИ КНИГИ

”ЛУЖНИЧКИ 
РЕЧНИК” 

от Драгослав 
Манич Форски

.1РЛПН 1АИМАИШ»
лец.

* Господин Денков, очаквахте ли 
да получите Септемврийска на
града? Никола Денков

- Във всеки случай не съм из
ненадан. Още когато тази награда 
беше създадена, аз бях един от първите, конто бяха 
предложени за нея. Спомням си. че ме предложи 
именно издателство "Братство", по-специално жур
налистът Стефан Николов. Поводът беше моето 
участие в изложбата на сувенири в град Монреал 
(Канада), където бях изпратил колекция от кера
мични предмети. На тези предмети бях нарисувал 
мотиви от нашия край. По това време една фирма от 
Белград беше проявила интерес да изнася тези суве
нири на чуждестранните пазари. Бях получил по този 
повод даже и телеграма от Белград, в която се каз
ваше, че тази фирма иска да сключи договор за от-

от този випуск.
* Кажете ни нещо за Вашия художествен опус.
- Аз съм рисувал най-малко на платно. Предимно 

съм творил на специални пластмасови материали и 
керамика. Правил съм и акварели, графики, графи
чески цветни творби и т. и. Почти всички от тези 
творби съм рисувал по поръчка и то предимно за 
членове на политически делегации, които посеща
ваха Димитровград. Известно е, че в такива ситуации 
домакините настояват да се представят по възможно 
най-добрия начин на своите гости, които по принцип 
би тябвало да подпомогнат нашата община да реши 
някой от битовите си проблеми. Често пъти съм ра
ботил нощем, за да завърша онова, което изискваха 
от мен. Не си спомням на кого са подарени тези 
творби, но 
отишли" 
други страни.

Във всичките тези творби, става дума предимно 
за амфорите, съм представил по художествен начин 
мотиви от нашия край, тематично свързани с нашата 
фолклорна традиция. По правило, такива предмети 
хората ценят много, тъй като ги подсещат за тяхното 
пребиваване в нашия малък град. С тези сувенири и 
нашият град живее и за него се знае надалеко.

* Освен чс още преподавате изобразително изкуство 
в тукашното основно училище, Вие сте и художествен 
съветник на димитровградските художници-любители.

- Димитровград е разсадник на талантливи хора, 
които се занимават с изобразителното изкуство като 
художници-любители. Има и такива хора, конто при
тежават талант, но поради липса на материални сред
ства нямат възможност да си купят бои, четки, платна 
и да започнат да рисуват. Като бивш преподавател на 
тези художници, всеотдайно се стремя да ги подпо
могна, коригирам и насоча. Считам, че съм просто 
дължен да сътруднича стези хора, тъй като те са мои 
ученици. Енда коректура за тях може да има много 
по-голямо значение,отколкото куп прочетени книги, 
отнасящи се до изобразителното изкуство, защото 
моята коректура влиза директно в същността на про
блема. И затова - докато мога, докато здравето ми 
позволява, ще подпомагам тези художници във всяко 
отношение.

На Третата традиционна сре
ща на лужничани, състояла се в 
края на миналата седмица в Ба- 
бушница, бе представена най-но
вата книга на известния бабушни- 
шки радетел в храма на художест
веното слово Драгослав Манич 
Форски "Лужнички речник”.

В тази не много голяма по обем 
книга, която съдържа около стот
ина страници, е поместена част от живата народна лексика на Луж- 
нишки край, която науката включва в Призренско-тимошката говорна 
зона. Целта на Речника, както самият Форски посочва в предговора си, 
е не само да представи някои особени архаизми, запазени твърде близко 
до първоизточника си - старославянския, и да доближи до съвремен
ниците си семантичното им значение, но и да покаже, че не бива да се 
срамуваме от речта и речниковото богатство на предците си. Защото. 
макар и да не се подчинява на валидните за литературния сръбски език 
закони, тоя говор има своя красота и свои правила и също може да бъде 
добър строителен материал за изискани във всяко отношение литера
турни произведения. Това най-красноречиво е потвърдено от самия 
Драгослав Манич Форски. който досега е печатал по-голяма част от 
повечето свои произведения именно на базата на говоримия лужнишки 
език. По този начин са написани и неговите книги "Печалбари”, "Есента 
на живота”, "Самотии”, "При огнището" и др.

Читателите на вестник "Братство" добре познават лужнншкия го
вор. преди всичко от хумористичната страница, на която са помествани 
писмата на Мана Лужнички до Бай Манчо. излезли изпод перото на Д. 
М. Форски.

"Лужнички речник" е издаден от Културния дом в Бабушница и е 
отпечатан в 1000 екземпляра.

купването на няколко милиона такива художествени 
предмети. Но когато компетентните лица от фир
мата разбраха, че сувенирите правя заедно с още един 
човек, просто бяха смутени. След това им изпратих 
още 100-тина предмети и това беше краят на тази 
история.

* Всс пак не ни казахте защо тогава не Ви беше 
присъдена Септемврийската награда.

- Наградата не ми беше присъдена, защото ко
мисията. която имаше задача да определи леуреатите 
на наградата, не проведе заседание и не верифицира 
пристигналите предложения. Не обвинявам хората, 
които бяха в състава на комисията, защото те бяха 
натискани от някои силни на деня, намиращи се зад 
кулисите, които завиждаха защо аз да получа тази 
награда! Няколко години след тази неприятна случка 
отново бях предложен за леуреат на наградата, но аз 
не проявих желание да я приема, тъй като тази на
града беше обезценена до голяма степен и я полу
чаваха хора, които въобще не са я заслужили. През 
последните няколко години Септемврийската награ
да се присъжда на хора, които наистина заслужават 
тази награда. Аз съм предлаган общо пет пъти за 
леуреат на наградата. Този път просто нямах при
чини да не я приема.

* Кажете ни нещо за себе си.
- Роден съм в село Моинци през 1933 година. 

Основно училище завърших в родното си село и в 
село Мъзгош, а гимназия в Димитровград. След това 
се дипломирах в полувисшия педагогически институт 
в Белград - отдел живопис, а след завършването на 
това училище най-напред бях назначен на служба (по 
директива) в село Смиловци. От 1 септември 1959
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със сигурност зная, че някои от тях ”са 
в Австралия, Англия,България и редица

В. Богоев
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яРазговора води: 

Б. Димитров V® кИМАЛЪК ПОРТРЕТ

Живописта като убежище 
от ежедневието

=о Си
оп
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ПВ статиите за политическия 

живот в Димитровградска общи
на нашите читатели сигурно 
много пъти досега са забелязва
ли името на един политик - То- 
мислав Митов. Той е лидер на 
комунистите и един от водачите 
на Югославската левица в наша
та община. Малка част от наши
те читатели и съграждани обаче 
знаят, че този млад човек е и да- 
ровит художник, който досега е 
създал над 50 картини, израбо
тени предимно в маслена техни-

Митов сподели, че е прочел 
много книги, отнасящи се до изо
бразителното изкуство и разк
риващи различните техники в 
живописта. Лично той е привър
женик на реалистичния стил в 
изобразителното изкуство.

На своите кратини той изо
бразява предимно божествените 
пейзажи от нашия край, както и

Янай-тънките си духовни впеча
тления, преживявания и настро
ения.

0) н
03 я
оЗа Томислав изобразително

то изкуство представлява свео- 
бразен оазис, в който гой намира 
своя пълен покой от (понякога 
тежката) всекидневна действи
телност.

Голяма част от картините си 
Томислав е подарил на прияте
лите и близките си, а известен 
брой картини е продал. Негови
те творби в момента допълват и 
разнообразяват интериора в до
мовете на някои почитатели на 
изобразителното изкуство в 
Германия, Австрия и България.

Томислав е един от основате
лите на Сдружението на худож
ниците-любители в Димитров
град и в момента един от него
вите най-активни участници.

Както и през миналата, така и 
през тази година, в началото на

и © По повод на международната седмица 
ественото кърмене в Димитровградската галерия 
29 септември т. г. беше открита изложба от 60-тина 
картини на ученици от основното училище ”Моша 
Пияде”. Със своите творби, свързани тематично с 
тази инициатива, се представиха и неколцина димит
ровградски самодейни и професионални художници.

Изложбата беше официално открита от управи- 
на Здравния дом в Димитровград д-р Васил 

Велчев, а за естественото кърмене и значението му 
за правилното хранене на кърмачетата говори Су- 
зана Милева, патронажна сестра от Димитровград.

Сред посетителите на изложбата бяха най-много 
майките с деца, а като гости на откриването на из
ложбата присъстваха и представители на ОС в Ди
митровград, както и представители на Патронаж- 
ната служба от Здравния център в Пирот, в рамките 
на който работи и димитровградският Здравен дом.

на ест-Н* я на85 &19 и.©
9XТомислав Митов

ноември в Димитровградската 
галерия ще бъде открита излож
ба от картини на самодейните 
димитровградски

теля

ка.
СГхудожници. 

На тази изложба Томислав ще се 
представи с четири картини. Ед
на от тях е именно тази, която 
виждаме на снимката. Томислав

<
О.

Ш
О
а_

я рисува на своята тераса, от ко
ято се разкрива чудесна гледка 
към нашия град. 2

Б. Д. Б. Д.СХ

© 10 ОКТОМВРИ 1997 г.



КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО 
ДУХОВНА КУЛТУРА (5)

РАЗГОВОР С НИШКИЯ ВЛАДИКА ГОСПОДИН ИРИНЕЙ

НА ПРАВОСЛАВНАТА
ДА СИ ПРИПОМНИМ

Паметници на 
загиналите в НОБ 

бойци от Царибродско

- денят на въстанието в Сърбия - се чествуваше в 
това село. На паметника са вписани 14 
загинали бойци:

На падналите бойци за свобода и независи
мост на ФНРЮ от 1941 до 1945 година.

Богдан А. Йорданов от с. Изатовци, роден 1925, 
загинал 1945 г.

Нацко Н. Алексов от с. Изатовци, роден 1925, 
загинал 1945 г.

Димитър Г. Алексов отс. Изатовци, роден 1925, 
загинал 1945 г.

Зорко С. Нитов от с. Славиня, роден 1922, заги
нал 1945 г.

Георги Ж. Тошев от с. Славиня, роден 1921, 
загинал 1945 г.

Костадин П. Джунов от с. Славиня, роден 1919, 
загинал 1945 г.

Александър Т. Станков от с. Славиня, роден 
1905, загинал 1945 г.

Асен И. Тодоров от с. Каменица, роден 1924, 
инал 1945 г.
Стефан Д. Николов от с. Г. Криводол, роден 

1923, загинал 1945 г.
Тодор К. Гюров от с. Вълковия, роден 1930, 

загинал 1941 г.
Георги Г. Гогов от с. Брайковци, роден 1903, 

загинал 1941 г.
Цветан П. Динчев от с. Сенокос, роден 1915, 

загинал 1945 г.
Герман А. Петров от с. Сенокос, роден 1919, 

загинал 1944 г.
Никола П. Гъргов от село Д. Криводол, роден 

1923, загинал 1945 г.
Благодарен народът от Висок”
Край паметника в Изатовци дълги години се 

провеждаха празненства по случай Седми юли - 
деня на въстанието в Сърбия.

Всички споменати паметници са написани на 
български език и са добре запазени.

имена на

РУХНАЛИТЕ ЧЕРКВИ НЕ 

ТРЕВОЖАТ НИКОГО!?
За разлика от Първата световна война, за пар

тизанското движение и участието на царибродчани 
в окончателното освобождение на страната 
троени много паметници, на които са записани име
ната на

ду мишката епархия и локалната власт в Димитповгпап • В 
ставрацията „а черквите се включват М.шстер^вГто 
вероизповеданията, Министерството на културата изводът за 
защита на паметниците на културата . Черковните ктаги са За

“дагкг*със свещен,щи * добр°

са пос-
ре-

загиналите. От Първата световна война, 
както видяхме, има само два паметника - във Въл
ковия и в Брайковци. След Втората световна война 
са построени десетки възпоменателни плочи, 
колко паметника и възпоменателни чешми. Няма 
боец, чието име да не е отбелязано

на

ня-

на тези памет-
* Какво е положението в Нишката епархия, 

Пиротското наместничество? - е 
правихме към първия човек 
господин Ириней (Гаврилович).

- Нишката

ници.и по-специално 
първият въпрос, който от- 

на епархията, Нишкия владика

в
ИЗВОРИЩЕ, СЕНОКОС, КАМЕНИЦА заг

епархия е разпределена на дванадесет 
ничества, между които се нарежда и Пиротското. Някога 
гато имаше повече

намест-
ко-

свещеници, същестуваше и Димитровград
ско наместничество, но преди няколко години те останаха само

"Изворище" - възпоменателна 
мястото където е формиран царибродски пар

тизански отряд "Момчил войвода"

На 7 юли 1975 година Съюзът на бойците от 
Димитровград построи възпоменателна чешма на 

където е бил формиран Царибродският 
партизански отряд "Момчил войвода”. Паметни
кът се намира на три километра от село Сенокос в СМИЛОВЦИ, В. ОДОРОВЦИ, ПЕГЬРЛАШ 
приветливата долина иа Сено- В Забърдието е построен па-
кошка река. За построяването щ четник на загиналите бойци и са

чешма на

мястото.

на чешмата - паметник е използ
ван хубавият извор, а на нея е 
записано: ”По решение на Ок
ръжния комитет на ОК Пирот 
на това място на 2 юни 1944 г. е 
формиран Царибродски парти
зански отряд "Момчил войво
да”.

поставени възпоменателни пло
чи в Смиловци, Височки Одо- 
ровци и Петърлаш.

Паметникът на загиналите 
| бойци в Смиловци се намира в
4 центъра на селото, в месността, 
Ц която доминира в цялото село -
5 веднага пред черквата. На па-
■ метника са записани имената на
■ петима бойци:
■’ I Руско В. Ценков, роден 1914,
■ загинал 1945 г.
и Тодор В. Георгиев, роден 
В 1924, загинал 1945 г.

Петър В. Гогов, роден 1924,

1й1 IШНа същия ден, 7 юли 1975 
година, на селската чешма в цен
търа на Сенокос бе поставена 
възпоменателна плоча със след
ния надпис:

"Гражданите на Сенокос 
през време на НОБ оказаха пъл
на подкрепа и помощ на бойците 
от Царибродскня партизански 
отряд, формиран на 2 юни 1944 при Изворище (три 
километра от това място).

Бойците и гражданите от Димитровградско им 
изказват пълна благодарност за това”.

На 8 септември 1964 година, по случай 20-го- 
дишнината от освобождението на тези краища, на 
общинската сграда в село Каменица, която през 
1944 година бе опожарена от отряда, бе поставена 
възпоменателна плоча със следния текст:

”В чест на двадесетгодишнината от образува- 
Царибродскня партизански отряд "Мом

чил войвода” и освобождението на Димитровград- 
фашистко робство. Тук, на 17 юни 1944, 

година партизанският отряд "Момчил войвода" 
проведе първата си въоръжена акция. Отрядът 
опожари зданието и завинаги ликвидира фашист
ката власт във Висок, която в Димитровградско бе 
окончателна свалена на 8 септември 1944 година.

8 септември 1964 Общински комитет на Юго- 
борческа организация Димитровград"

По този повод в Димитровград, Каменица и 
Сенокос бс организирано тържество, на което при
състваха партизани, живеещи в Югославия и Бъл
гария. На тържеството присъстваха и бивши пар
тизани и партизански ръководители на Михайлов
градския и Пиротския отряд, които сътрудничеха с 
Царибродскня отряд.

Мястото на формирането на отряда Изворище 
трябваше да получи и някоя сграда, за да може да 
стане туристическо място за летуване на младежи, 
тъй като и околността е удобна за излети и раз
ходки из планината. Сега, кога- 
то тази част на Стара планина ^1 
трябва да стане туристически 
комплекс и предстои изгражда
нето на постройки, нужни за по- 
дълго пребиваване, Изворище 
вероятно ще получи първа та- ..... 
кава постройка.

11Нишкият владика господин Ириней пред Съборната черква в Ниш

двама и наместничеството бе закрито. В краищата, където жи
веят граждани от българското малцинство, от година на година 
остават по-малко хора. И онези, които останаха, са съвсем 
възрастни, и нямат време дори за себе си, а какво остава за 
черквите! Където има хора, и черквата е ”жива”. Като пример 
ще посоча черквата в с. Смиловци, която сега е възобновена, 
беше рухнала напълно, наскоро трябва да бъде осетена. Със 
съжаление трябва да кажа обаче, че и към българската граница, 
и във вътрешността на страната по-голяма част от черквите са 
застрашени от рухване и запустяване . Най-лошото е, че това не 
тревожи никого - дори и народа, който живее с тях. Повечето 
от хората са съгласни, че черквата им е рухнала и може би искат 
да бъде реставрирана, но желаят някой друг да стори 
вместо тях. Но доколкото народът от определени селища не 
предприеме мерки за рестарвация, други няма да имат въз
можност, дори и да искат да направят това.

миловци - паметникът на
загиналите бойци загинал 1945 г.

Георги А. Илиев, роден 1923,
Генчо Г. Костов, роден 1925, загинал 1944 г. 
Паметникът е поставен на 4 юли 1956 година по

загинал 1945 г.

случай Деня на боеца.
На възпоменателната плоча във Височки Одо-

ровци е поставен следният надпис:
”В народната революция паднаха хиляди наши 

нам добри синове и на тяхната плът израстна нова 
социалистическа Титова Югославия, символ на ми
ра и социализма.

В чест на падналите бойци от село Одоровци и 
село Гуленовци поставяме тази възпоменателна 
плоча.

пето натова

Васа Ма нов, роден 1888, загинал 1941 г.
Иван С. Ангелов, роден 1918, загинал 1944 г. 
Мицко С. Митов. роден 1924, загинал 1945 г. 
Славчо Д. Савов, роден 1920, загинал 1945 г. 
Герман А. Митов, роден 1926, загинал 1945 г. 
Цветан М.Станулов, роден 1914, загинал 1945 г. 
Никола Р. Андонов, роден 1916, загинал 1945 г. 
Сима Г. Стаменов, роден 1925, загинал 1945 г.” 
Възпоменателната плоча е поставена на 7 юли 

1956 от Съюза на бойците и гражданите от с. Одо
ровци и Гуленовци. До името на всеки боец е поста
вена и негова снимка.

На възпоменателната плоча в Петърлаш са 
записани имената на седем бойци. Плочата е поста
вена на 1 май 1954 година от гражданите на селото. 

Владимир Г. Панов, роден 1914, убит 1941 г. 
Крум П. Дончев, роден 1914, загинал 1941 г. 
Йордан К. Гогов, роден 1923, убит 1943 г.
Борис В. Гъргов, роден 1916, убит 1945 г.

Петър А. Петров, роден 
1919, убит 1945 г.

Богдан С. Станчев, роден 
1924, убит 1945 г.

Никола И. Станчев, роден 
1924, загинал след войната при 
злополука през 1947 година.

По-голяма част от бойците са 
загинали при пробива на Сремм- 
ския фронт - първите двама в Ап
рилската война, а Йордан К. Го
гов е загинал край родното си 
село Петърлаш, разстрелян от 
изтребителна военна част. Фаши
сткият командир му наредил сам 
да си изкопае гроб и след това 
момчето било зверски убито.

(В следващия брой: 
Паметмици я Бурел и Дерекула)

Богдан Николоя

ско от

* Може ли все пак народът да се обедини, да 
духовните паметници? Какво е сътрудничеството Ви с местните 
органи на властта?

- Нашите отношения са много добри. Особено благона
деждни са те с органите на властта в Димитровград. Те ни 
помогнаха да възобновим черквата в е. Смиловци, а сега ни 
помагат да реставрираме храма в Димитровград. Подготвен е 
проектът, а очакваме помощ и от тамошните колективи. За 
съжаление, народът не се интересува - дали поради иконо
мически причини, не зная, и ако потърсим помощ, едва се от-

си запази

славската

^Очакваме Димитровград да получи една хубава черква с

—«. ..»■»«. р«".р-
вацията, но сме стиганли едва до подготовките...

* Може ли да помогне държавата чрез министерствата на 
вероизповеданията и културата?

- Възможностите на Министерството на вероизповеданията 
са ограничени. И там, където то помага, помощта е символична. 
Повече може да помогне Министерството на културата, което 
и досега вш.аги е помагало. Помощ ни бе оказана и при из
граждането на черквата в е. Смиловци. По-лесно се получават 
дари за то-стари храмове. Въпреки че са символични, тези 
средства винаги представляват първата крачка. Когато и други 
Гмстнат епоред своите възможности, ситуацията ще се подо-

ПАМЕТНИК НА 
ЗАГИНАЛИТЕ БОЙЦИ ОТ 

ВИСОК В ИЗАТОВЦИ
Десет години след освобож- 

иаселението от Високдението,
построи в село Изатовци памет- И 
ник на загиналите при освобож- ЗД 
дението на страната бойци. Па- п 
метникът бе поставен в Изатов- 
ци, защото по това време 7 юли

бри.
Изатовци - паметникът на 

загиналите бойция следващия брой)(Продължава Ваичв Бойкоя
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скита черкли. Понеже селото се наричало! одоровци,та 
селска слана взело Тодороидеи (Тудоровден).

Легенд|
"одера”, качват някои наши събеседници, понеже в За- 
бч.рдието единствено одоровчани носят бридж-панта
лони от нч,ресници, а жените - забрадки и онрешки е 
изразени и ярки цве тове - червено, челено, сив1ю, оран- 

Одоровчани са били новече ориентирани към 
Крупни и Пирот наряди близостта и пътя, турското 
джаде - Тснон/ ти свързвал, и там имали наедно имот, 
ноятн. Одоровчани всичко продавали на пазара в Пи
рот: телета, а гнета, прасета, дърва, сирене, масло и дру-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА
името може би има сричка и с дума тагга чаОДОРОВЦИ

(ВИСОЧКИ) ОООГСОУАСКА РЕСМА ЖСМО.

Най-занпдното соло в Забърдието с Одоровци. По
точно, то сс намира в северозападната част па Забър- 
днето, на северната ивица па Одоровското поле, в под
ножието на Вндлпч пес надморска височина 760 метра. 
Със своите 160 къщи то е второто по големина село в 
Забърдието след Смнлоицн. С хубавите си двуетажни 
къщи, наредени една до друга, с широкото равно Одо- 
ровско поле, с чудесните пасбища и изворната вода на 
Вндлич.с добрите и трудолюбиви хора, някога (а и сега) 
то си остава едно много хубаво и богато село. Отда
лечено е от Димитровград на около 18 км, като е свър
зано с него чрез асфалтов път и автобусна линия с 
два-трн рейса на ден. Селото е електрифицнарано, има 
водопровод, две земеделски кооперации, два магазина, 
две бараки, клуб на пенсионерите, читалище, амбулато
рия, хлебопекарница...

Според преданията, някога селото е било па един 
километър северозападно от сегашното си мес тополо
жение - там, където сега са гробищата и черквата, а 
тогава са били насред селото, което е имало двадесетина 
къщи със сламени покриви. В Селище имало извор, 
заради който там се засолили одоровчани, по недалече 
от селището и извора живеели черновълпци. Веднъж, 
при стригането на овцете, един от тях се навел да пие 
вода от извора, но по невнимание се убол на ножиците, 
с конто стрижел овцете. Разсърдил се старецът, затис
нал извора с руно вълна и го ирокълнал: "Колкото 
влакна има в руното, толкова години да няма вода па 
този извор!" И станало чудо - водата пресъхнала. Каз
ват, че но-късно избила изнад Крупъц в Бърчило прело. 
Водата станала причина селото да се премести в Пади
ната, където е сега и където имало два извора. След 
преселването единият извор останал в селището па Тнн- 
чини, а другият - в селището на Тоскьннп, но след години 
и тези извори пресъхнали, като извирали от време на 
време след 10 или 20 години. "През 1888 година се задал 
страшен, черен облак откъм Вия вода от запад и един 
страшен облак откъм манастира ”Св. Кнрнк” от изток, 
та кога се срещнали във Вндлпч изнад Одоровци, та 
като заваляло, та като се задала стена от вода и обрн- 
сала половин селото, носила всичко пред себе си. Моята 
майка гледала как водата носи всичко, па и кош за 
царевица, за който било вързано куче" - разказва дядо 
Йован Цвеин от Одоровци, 79-годишен старец, който 
много знае, много помни и много ннтерсно и убедително 
разказва историята на своето село.

Западно от гробищата, зад местността Габрич.е Гра
дище - останки от градежи, кула, огради от турското 
робство.

Легендите за името на селото са три. Първата разказ
ва, че то най-напред се е наричало Орловци, защото 
изнад Падина имало високи дъбови дървета, в които 
гнездили орли, които отнасяли квачките и пилетата, че 
дори нападали и агнета. Така от орли - орлове - Ор-

го.
Защо селото сс нарича Височки Одоровци? Всички 

понеже селото е на Видлич, а е сч^ссдно на 
Ръсовци, Височка Ръжана, От

казват, че
Висока, зад върха са 
виня... Някои мислят, че името Височки е дадено ни 
селото, за да се различна от Гр'ьнски Одоровци и т. н. 

Фамилии те на одоровчани са: Гулини,Минини, Пани
ци, Димитрашкоии, I оципи, 11ужини, Перчили, Круши- 
ии, Оганини, Кьесквимови, Нецини, Мисини, Каладжи- 

Г пелини, Американци, Лалини и други.
Според преброяването на домакинствата и населе

нието, през 1910 година в Одоровци е имало 101 домак
инства; ирез 1948 година в 153 домакинства 
822 жители; 1953 година - в 164 домакинства живеели 846 
житслщнрез 1961 година в 162 домакинства живеел и 664 
жители; през 1981 - в 153 домакинства живеели 303 
жители! Сега в селото има 160 къщи, в 53 от които не 
живее никой, а в 107 домакинст ва живеят 172 жители. 
"Отскоро тук живеят и около 30 пенсионери, дошли от 
вътрешността на страната, които са на село оз’ ранна 
пролет до късна есен, а зимуват по градове те, където са 
работили и живеели", - разказаха ни съпрузите Йован и 
Йелица Пе трови, пенсионери от Димитровград, които 
често отиват в своето село.

Мерата на село Одоровци граничи с Гуленовци, Сми- 
Петърлаш, Крупзщ, Ръсовци, Височка Ръжана, 

Славния. Одоровчани имат 369 хек тара ниви. 7 хектара 
овощни градини. 567 хектара ливади, 905 хектар 
бища и 946 хектара гори. Одоровското поле е най-голя- 

варовиково поле в Югоизточна Сърбия и е с дъл
жина 7 и широчина 5 км. По средата на полето тече 
рекичка, която пропада в югозападната част на полето, 
в местността Понорйс "щуцалото”, какго хората нари
чат дупката, където водата пропада и отново избива в 
долината на Нишава до Велико село и Градище. В тази 
югозападна част на Одоровското поле има подземни 
варовикови форми, създадени още но времето, когато 
тук е имало езеро, а доказателство за това са одоровски- 
тс пещери: Джеманска пропаст. Кристалната пещера, 
Тъвна дупка и главната - Попова пещера. Чрез варовик
овата долина Тепош се оттекло Одоровското езеро. 
Най-ниската част на Одоровското поле е Блатото, ко
ето преди покриваше около 30 хектара земя. но чрез 
частична мелиорация на Смиловското поле, когато бе 
изкопан каналът от "щуцалото" до моста и бента на 
изкуственото езеро в Сърбина бара. Блатото вече не е 
под вода. Местността Понор е най-ниската част в За
бърдието - 682 метра надморска височина.

Одоровска (Попова) пещера - план

пни.

са живеели

ловци,

а пас-

мото

Девойки от Одоровци в народна носия

ловци.
И втората легенда също така е свързана с буйната 

дъбова гора изнад селото, от която селяните започнали 
да правя т дървени кревати - така наречените одрове,та 
от одър - Одоровци.

Двете легенди за името на селото ни разказа Марина 
Любенова Димитрова, а третата узнахме от дядо Йован 
Цвеин.

"Одоровци се казвало някога Тодоровци. Имало ня
кой си дядо Тодор, който пръв се заселил в Падина и но 
името на неговата фамилия - Тодоровци - нарекли и 
селото така. Другият вариант е, че одоровчани имали 
един поп Тодор от фамилия Мисини, който учил в мана
стира при Малово и след това дошъл да служи в одоров-

- Следва - 
Цветанка Андреева

(с/С ишейки горните стихове, безсмъртният У. Шек- шведи. Но вместо да се увеличи, броят на застрашените -само петнайсет минути или по-малко. Над тази граница 
спир сигурно не е предполагал, че тази Хамлстова е намалял, понеже властите са предприели най-целе- шумът е непоносим дори и за най-кратко време. За 
дилема ще надживее халюцинарната мисъл на датския съобразни мерки за защита на населението, спазвайки сравнение ще кажем, че музиката на една средна рок- 
принц и след няколко века ще стане кошмарна дилема всички препоръки на комисията и специалистите. група има ниво между 90 и 130 дб, докато звука на
на цялото човечество. И все пак днес това е реалност. Шумът е една от бедите на съвременния индустри- съвременния самолетен двигател предизвиква шум от 
Много блестящи умове, познати държавници и юристи ален свят. Предполага се, че от около 100 милиона заети над 130 дб.
не скриват обезпокояващите факти за стълкновението американци, близо 25 милиона работника имат повре- Ако шумът в непосредственото човешко обкръже- 
между човека и биосферата, в която живее. Всъщност, ден слух. Като един от главните виновници за тази нео- ние продължи да расте със сегашните темпове, до 2000 
когато се поставя въпросът за опазване на околната бикновена "епидемия” се смята използването на все 
среда, става дума за един съвсем прост въпрос-може ли по-големи и по-мощни машини, от битовите до тези във 
човешкият род да оцелее на тази планета. фабриките.

В предложения текст става дума за един, поне у нас, Няколкостотин хиляди работници в тежката ! 
недостатъчно познат и изследван замърсител на окол- мишленосг на Швеция също са жертви на шума. Дори и 
ната среда - шумът. Текстът няма претенции да даде 
отговори на всички въпроси, свързани с този вид за
мърсяване, но ако успее да привлече вниманието и 
внуши поне на един читател, че шумът е голям 
замърсител, ще смятаме, че е постигнал своята цел.

Човекът непрекъснато открива нови технически и 
технологически решения, които много често са в ущърб 
на самия него. От там произлазат и все по-големите 
трудности при опазването на неговата жизнена и ра
ботна среда. Напоследък проблемът за въздействието

та година не ще има човек, по-възрастен от 10 години, 
който да е с нормален слух, предупреждава в своята 
книга "Нашият застрашен слух" аудиологът от една 

про- клиника в Калифорния Ричард Кармен.
За да се намали вредното въздействие на шума върху 

човешкото здраве, в Швеция са рошили да намалят авто
мобилния шум чрез вграждане на специални звукопо
глъщащи прегради (абсорбатори). Проектира се и ре
ализира по-добра звукоизолация и в апартаментите. Ня
кои

ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ ЧОВЕЧЕСТВОТО 
НА ТАЗИ ПЛАНЕТА?

квартали на Стокхолм са получили още преди ня
колко години изолиращи стени за защита от шума, ко
ито предизвикват в столицата на Швеция и нейните 
околности около един и половина милиона леки коли, 
градски автобуси, таксита и тежкотоварни автомобили.

на шума върху човека се споменава много често, осо- 11 |Л| | | ■ мв ■ „ с?зас^ваз'(!1>п!'11мпп1.ВССКИ мссец на,,Ускат Ротердам
г 3 13 //—* а III 1 * и сс заселват в по-малки места и в околните села Из-
бено п индустриално наи-развитите страни (САЩ. Шие- ИИДШНШйМЙМаНИЯШИИ следванията нечпетот ята и скъпо-
ция. Холандия и др ), но не са » безопасност и по-слабо тнята са най-честите причини затоаа ^во нзеелване
разпитите. Изследванията в тази област са много дели- .... :Г "алианс.
ка гни и скъпи (специални и специфични измервателни ските гп-шпи • олста онкорд над американ-
апаратури, многодисциплинарни научни екипи) и зара- тамошното ° пРичина характер на
ди това се рализират предимно в най-богатите държави. мп” и то тпгДр-по против причинителите на шу-гт „ 11 „ * мп и то така, че американските власти са били поинV-
въму°ювае^кот<^мшше0специалиститеотез^зиоблтст най-вРемевв”те "приспособления" „е могат да въз- Дени да предприемат редица мерки за намаление на върху ювешкото здраве, специалистите от тази облаез, стаНовят напълно отслабналия слух на тези инвалиди, непоносимите звуци. В Швеция пък гражданите
участващи в комисията към шведското правителство, Дългогодишните изследвания върху хората и живот- законна възможност да започнат съдебен пропее "сре
са установили, че движението на моторни превозни „ите, излагани на шум, показват че силният шум не ЩУ шума н неговите причинители” ‘ Р
източник'"на ^ Установен^ само ’,е уВреЖьДа "ове™“ия слух■ но има и отрицателни И накрая: драги младежи и девойки, ученици и уче-
моб“ ГГдв^” психически ефекти. Той често води до „овншване на ничкн, внимавайте когато слушате своите любими из-
шум равен Тт^гозиИ(ТГИШ^е^^път^нически автомобили *Р” Й° " ХИМ"''еСКИ "Р°МеНИ В «"ЗГите по—^л4 К°ГаТО ПР°СТ° тат*“" В
3"таТоветеДкоДйтосеНстГ°ДИНИ6уСТаНОВеН°’46ОТШума Спрямо листата на пределните възможности на чо- уредбите. Зад тез,Гужасно силнГз^вуцГнай-често^е'
пч^нп гч създаваот движението, непосред- вешкия орган за слух, направена от американските спе- крият празни текстове и некачествени изпълнения Вре-
^ Гемзт з ”, МИЛИОНа ШВеДИ И аКО не глисти по защита на труда, човек може без последици Дата е двойна - и физическа, и емоционална Р
се взем< < Д кват ни мерки, след десет години техният да цздржи шум от 90 децибела осем часа, от 95 дб - метри 
брои ще се удвои, което би засегнало почти всички часа, от 100 дб два часа, 110 дб - половин час, а от 115 дб

ШУМЪТ - ПАНДЕМИЯ 

НА МОДЕРНОТО 
ОБЩЕСТВО

”Да бъдеш или да не бъдеш...”
- У. Шекспир -

имат

в

Подготвил: 
Иван Ивановинж.
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СПОРТ 0 СПОРТ I ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ "КОМУНАЛЦИ"
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС НИКОЛА СТОЯНОВ ПРИЕ РНЯЧКА БАНЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ НА"БАЛКАНСКИ"

Клубът ще получи подкрепа от 
всички структури

СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ
ртн„Н , о™Р ?П1°ТНИЧССКИ СПО' МОЖНИ точки’е пъРв:>11 “ класира 
понятия от Лред‘ 3:1 съюзно състезание. В дисципли-
виохз от 2?по ТЯ V° “ ПР°' НаТа хвъРляне на Диск сме на 20 

* V Д 28 септемвРИ във място, в кроса за мъже на четвър- 
Върнячка баня, както вече писа- то. Отпаднахме в първия кръг от 
хме, участва и Комуналац отДи- волейбол и "малък футбол^’ Все 
митровград. По този повод разго- ^
варяме с Драган Стаменов, предсе- вече казах, ние сме малко предпри- 
дател на синдиката в Комуналац . ятие. От друга страна, основната 

Кажете ни нещо по-подробно цел през тези четири дни беше 
за тези игри. сприятеляването, както и разни се-

- В тези игри взеха участие по- минари, свързани е работата на 
вече от 50 фирми соколо 1850 със- синдиката. Н

пак сме доволни, тъй като, както

авкдобавки.
Стоянов обеща пълна тезатели от цяла Сърбия. В сра- 

нение с комуналните предприятия напие... 
от Белград или Нови Сад ние сме

Получихте специално приз-

- Да. получихме специално 
твърде малка фирма, но успешно признание за принос в организа-
се представихме. цията на игрите. Нашата синди- значително внимание на това.

* В кои дисциплини се състс- кална организация е известна в Имаме срещи със сродни предпри- 
завахте? ' Отбора на синдикатите за кому- ятия от ПиРот- Ниш и Осечина,

- Освен спортните, имаше и нална дейност. Преди известно Участва*ме в работническите спо- 
други специални, комунални дис- време наши представители бяха Ртни ИГРИ в общината. Пък и в 
циплини, като изнасяне на смет, приети от Светозар Ерцеговац, предприятието все повече идват 
миене на улица, монтаж на водо- председател на този отбор, където млади хора и сме запланували да 
мер. В спортните дисциплини най- признанието ни бе предадено. направим спортно дружество с ра- 
добър резултат на пикадо постиг- * Нещо повече да кажете за злични секции, с което се надяваме 
на женският отбор, който зае вто- синдикално-спортната дейност да повишим и работоспособността 
ро място. В същата дисциплина във Вашето преприятис? на заетите в предприятието.
Ирена Бошкова с 44 от 50 въз-

подкрепа при разрешаване на проблемите

” Балкански” -” Динамо” 1:2
Драган Стаменов

^!ги\пШп°вгра^ 4 окшомвРи ,997- Стадион *’Парк“, зрители - ок- 1000. Съдия; Ившш Николич от Ниш - 6.
Голмайстори: Митове 34 мин за “Балкански”, аЯнчич в 22 и Йович 

в 50 минута за “Динамо “ Жълти картони: С. Димитров, П. Костов, 
М. Стоянов и Е. Иванов от “Балкански“, Сърджан Стоянович, 
Новина Стоянович, Янчич, Ивица Дж. Арсич и Ристич от “Динамо “ 

Балкански : Живкович 5, С. Стоянов 6, М. Стоянов 6, С. Димитров 
6 Крумов 5, М Пейчев 6, В. Иванов 5 (П. Костов 5), Е. Иванов 5 
(Анджелкович 5), Станков 5, Митов 6 (Рангелов 5), Георгиев 5.

Балкански отново загуби и то на свой терен. Домакините показаха
най-слаба игра от началото на състезанията в тази дивизия. Най-голям 
виновник за загубата е вратарят Живкович.

оло

д. с.- В последно време отделяме

ДИМИТРОВГРАД

Не секва дейността на
тов. "Това е част от почти постоянната програма и от 
нея са заинтересовани преди всичко жените, които 
искат да намалят някой и друг килограм от теглото 
си. Хепънингът за децата в детската градина се про
вежда в рамките на "Седмицата на детето”.

Миналата година най-после е осъществена и иде
ята да се монтира ски-лифт в местността "Гърбини 
кошари”. Но тогава, поради неостиг на сняг лифтът 
не бе пуснат в действие. Йотов вече започва подго
товката за поставяне на лифта, макар че сме все още 
в началото на есента. Набавеният камион-фургон от 
”Циле” вече е оборудван така, че в него да могат да 
се приготвят и предлагат топли напитки за скиорите. 
Остава още да му се придаде добър външен вид и да 
бъде поставен на съответното място. Дано само да 
падне сняг.

Напредък” - ” Желюша” 7:1
В шестия кръг на първенството в рамките на окръжна дивизия 

Пирот отборът на Желюша” в село Извор край Пирот се представи с 
невероятно лоша игра и претърпя заслужено поражение. Всички фут
болисти от желюшкия отбор играха много слабо.

"Желюша” заема пето място с девет точки и един мач по-малко.

соколското дружество
В Димитровград съществуват множество различ

ни дружества. Всичките проявяват определена ак
тивност, но едва ли дейността на някое друго дру
жество може да се сравнява с тази на дружеството 
"Сокол”. Причините за неговата голяма активност са 
много, но главна заслуга за това има неговият секре
тар Небойша Йотов.

”От 6 до 13 октомври подготвяме "хепънинг” за 
деца в детската градина, а вече от средата на месеца, 
в залата за физическо възпитание на Основното учи
лище започва "Аеробикбол” за жени”, изтъква Йо-

Младите футболисти продължават 
да редят успехи

Докато "старите” футболисти не познават победата, то пионерите 
и юношите не познават загубата. В четвъртия кръг те донесоха точки 
и от Пирот. Пионерите играха с "Раднички” (1:1), докато младите 
победиха връстниците си от "Прогрес” с 9:1. И двата отбора са първи 
във временното класиране.

А.Т.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

Още една убедителна победа на ” Младост”
"МЛАДОСТ” : "ТРЕШНЬЕВКА" 6:1 (5:1)

АТЛЕТИКА
отбор. Този гол като че ли окуражи футболистите от 

Босилеград, 5 октомври 1997 годиш. Игрището гостуващия отбор и скоро след това те имаха още 
Пескари", зрители - около 200души. Голмайстори: възможност за атака, но този път младият вра-

Л. Данов иМ. Йото, По 2. а Е. Алидиии и С. Стойков »Р> ™ ^шГкатозХшшик Е Али
йо I, за домашния отвор, и за гостите N. СШанк- Г^тновоТоснГрадекйте ф™-
"Я"в ч™™ГнГна^^офртболно пър- боднел. бяха е резултат, който им осигуряваше спок- В четвъртия кръг на настоящот фут р организирана игра. До края на първото полу-
венство Младост от Босилеград отбелязпнасвоя ,е д0Рмак1ш„?е отбелягаха още два гола. Най-на- 
терен още една убедителна победа. Този път победи пР д« от6еляза своя втори, ш от6ора чет-
футболистите на Трешньевка от Лопардинци сре- вРр"„ гол, а 5 минути „реди съдията да отбележи края
зултат 6.1. ........ на първото полувреме в листата на голмайсторите се

Пред любителите иа футбола в Босилеград р с Сто(/1.0,в
"Младост" се представи е добра и организирана игра ‘ второто полувреме играта до значителна
- особено през първото полувреме, когатообеляза 5 ШПДН;1Н и един'ятР. и „ру„,ят от6ор „е показ-
гола. Още в 9 минута М. Йойич вкара топката в ентусиазъм в играта. Една минута преди края на
вратата на гостите. Две минути по-късно босилеград- мачд м/йойнч от6еля3а още един гол. 
ските футболисти отбелязала и втория гол. Голмай- "Младост” игра в следния състав: Г. Митрев, Е. 
стор бе Л. Динов. В 16 минута и гостите отбелязала Ат|ДНН„ н йой‘„ч, г Григоров, Б. Воинович, В. 
гол. При провеждането на една контраатака, в на- Гл с Стойков, В. Маносиев, М. Йойич, Л.
казателното поле на домашния отбор най-добре ре- „.... ” А Глигооов 
агира Н. Станкович и "излъга" вратаря на домашния Д Р° ■

НИКОЛОВА СЕ КЛАСИРА ЗА 
ФИНАЛА НА ЮПАЛ

В рамките на Югославската пионерска атлетическа лига (ЮПАЛ) 
на Нишки регион участваха и представители на АК "Железничар” от 
Димитровград, заедно с отборите на "Железничар” от Ниш, "Църна 
трава” и ”8 октомври” от Влсотинци, "Дубочица” от Лесковац. Най-до
бри бяха състезателите от отбора на "Църна трава” от Власотинци, 
които спечелиха най-много медали.

Димитровградчанката Йелена Николова се състезава в две дисци
плини. В бягане на 100 метра тя спечели второто място със само три 
десети от секундата по-слабо време от победителката - 12,6, а Йелена 
12,9 сек. Второ място Йелена зае и в дисциплината дълъг скок с 4,76 м. 
Стези резултати тя се класира за финала на ЮПАЛ.

НА ПЪРВЕНСТВОТО НА ШК "ЦАРИБРОД"
м. я.Стоименов е пръв във

Изминаха 40 ДНИ от смъртта 
на нашата мила и непрежа- 
лима съпруга, майка, свекърва 
и баба

временното класиране
На 3 и 4 октомври започна първенството на шахклуба Цариброд , 

на което ще бъде определен съставът на отбора за състезанията в 
рамките на първенството в Нишки регион, Участваха 15 състезатели и 
Р”м и ръта най-добре се представи Иван Стоименов. Втори е 
Владаи Игич, а трети Петър Гигов.

ИН МЕМОРИАМ
ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ

(1928-1997)
На 29 септември т. г. димитровградската 
културна общественост и димитровградчани 
се простиха с още един свой виден съграж
данин, оставил приживе незаличими следи 
в образователното дело на нашия край. 
Васил Величков още през далечната 1948 
година, между първите завършва Учител
ската школа и започна учителствуването си 
- най-напред катоучител в с. Мъзгош, а сетне 
в Долна Невля и Звонци.

Трудолюбив, отзивчив и справедлив, добър педагог и психолог,

мног^^ойнип^изнТн^за^аоята ^рвдвнВнаработа°такаОч0™тукЛму

наВ^К^пас^ал^а^Вна11ропус^ватвлн™я п^нкт^ ГрадиниНТуи съ^ 
м проявява като добър служащ, и след десет години се пенсионира

чаВДи^*тровградзагуби още един свой ценен гражданин.

де.

В СЕКЦИИТЕ НА ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ" ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

Проведени са изборни заседания
ПАВЛИНА ИВАНОВА 

от Желюшаначалото на тази седмица се проведоха 
ловното дружество Видлич отВ края на миналата и в 

изборни заседания иа секциите на По този тъжен повод в поне
делник на 13 октомври 1997 г. 
в 11 часа ще дадем помен на 
жалюшкита гробища. Каним 
близки и познати да присъст
ват на ломена.
ОПЕЧАЛЕНИ:

Димитровград. „„.тепан отчетът за работата на дружество

скупщина на ортнизашцп-а. прсДо<ггави сегашният председател
Според информацията, коят Р н_изборното заседание на

лотиотолюужест»» гтп*преДстоящит* четири години и ще бРъде избран
и нов управителен отбор. ^

съпруг Милан, син Симеон, 
снаха Милка, внуци Деян и Ми
лан, сестри и останали родни
ни и приятелиСг. Н.
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сатиРа * забава

ПЕНЗИОНЕРСКЬИ КРОС
Срсто йучсра бай Ассна Пс/аионератога, натоварил сс с Ива 

негъра, шпламл йемк кико купе, па йсдва бере дъ\_
- По-полъка, бай Асене, трета ли световна воина че буве, 

та си се натоварил и праиш домашан .шпас?
- Мини се Минчо от майтаплщи! Знайсш ли дека че сс 

побъркам...

- Истина йе. От кико почеше на свакьи десетина 'дъна да ни 
даваю по половин пензию, бабата ме пощури: Асене, търкни 
сс та у.ши десет кьила зейтин че ми требс за зимшщу, търкни 
се та узни двайсс кьила шикьер че ми требс за мърмелад, иди 
докарай псдссе кьила брашно, ама от убавото, зимуска за 
банице, те това пет кьила, те онова десет кьила . З/ишсис ли,

не знам чийе су?Манчо, изтегльи рукье доземи,^
- Па ти що вой пристайсш?
- Кико да не пристайем?! \1\ом се съвне, почне да дрънка: 

"Асене, търчи да узпеш мек леб, иди за млеко, че се раздаде... 
Па после, търчи да платиш струюту, теливонът, данъкът, 
ньега целу годин шг смо плачали..." и вечимка незнам кикво 
требс да плачам, доплачуйсм и разплачуйем!

- Ти кико си почел с търчанье, <и: станеш рекордер! Значи, 
си беше кига пензийете подвърльс у два-три месеца

а ногье и

по-арно 
йеднуш, а ?

- М знайсш! Не ма паре - не ма търчанье! Седиш си дома, 
веашк от преди три дъна и ако требс нещо да напраиш

- праиш га на раат. А съга ко съм почел да търчим, изгледа 
бърже че стигнем на "Слънчевият брсГ...

- Айде, айдс, прегризал йезик! Щета що мануше кросовете, 
съга ко си запел, истина че станеш първенъц...

- Щета що ония светскьи дън за физичку активнос нейс са, 
съга Цариброд може да победи и Нюйорк...

- Свако зло за добро! - казал йе народат. Еве кико си запел, 
може да направиш и пензионсрско спортно дружество, па кига 
се завърши спортската зала у паркат, да почнете да си 
прсмсруйсте силете с другьи пензионерйе от друга градища...

- Не липши Марко до ъслсну траву! Зшшеш ли, бре Манчо, 
я мислим дека и тия шр почеше да прас спортскуту 'алу у 
Паркат и они нема да дочекаю да тупну топку, а камо ли 
нийе, видиш ли дека праеньсто иде кико жлкьа преко угар...

- Не се знайс, бай Асене, не се знайс! Може однекуде да груну 
паре кико за вас, пензионерйсте съга що ви даваю сваку неделю 
по половин пензию, бог знайс кво може да стане.

- И он не знайс!
- Кой?

четши

-
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

- Я сам дете, кво требе?
- Я сам, знате, новинарка радио Београда, 

радим неку репортажу о Димитровграду, па ми 
рекоше да би ви нещо могли да ми кажете о 
занатима у старом Цариброду...

- Е, ако де, ако, че ти кажем кво знайем... 
Двойчето стури магнетофонат од рамо,

тутну на деда Матею микрофон под нос и он 
поче:

ДЕДА МАТЕЙИН 

ИНТЕРВЮ
Негде шесе и некою годин дойде у 

Димитровград убава, млада новинарка од радио 
Београд да прави радио репортажу за нашето 
градче. Нещо йе снимала у основнуту школу и 
искористи прилику да пита Кьиру Трайковога, 
тъгай директора, кой би могъл да вой нещо 
разкаже за стар Цариброд и за занаятите по 
това врме, за еснафлийете у стар Цариброд. 
Кьира вой препоручи дека би това най-убаво 
могъл да вой разкаже деда Матея, терзия и 
йорганджия койи йе работил по това време.

Новинарката упърти магнетофон на йедно 
рамо, некьикву торбу на другото и дзур-бар та 
при деда Матею.

- Добар дан, ви сте деда Матея? - 
срамежльиво поче новинарката.

- Дете, у мойе време, я бео терзия и йор
ганджия, све беше некьико поубаво, ко да ти 
кажем, и девойчетията беоше по дървена у 
лице, по тънка у снагу, а бълу на дупе да вой 
натиснеш има гьу утепаш... е па... Новинарката 
натиену тастерат на магнетофонат, колетията 
спреше, она поцървене, засрами се и извини се 
на деда Матею:

- Деда Матея извините, али ово неЬе моЬи да 
иде у програм.

- Па "бог"?
- Заир па са Он не знайс?
- Епа да знайсш, нсмаше да ни подисъпнс да тюправлямо 

1$ърквуту.
- ?!
- Требс да йе подисъпнул или да се йе явил на нскога у сън, 

та почемо да събирамо паре да попрайамо гуърквуту. И видиш 
ли кво стайе? Тия що дидзаоше най-вече гюрунтийу, са си 
даваю заглувци, па не су събрали паре ни да започнемо, а камо 
ли да завъришмо...

- Па куде су цариброджанъе? Заир не помогну?
- А они сс само удараю у груди да су цариброджаньс. 

Старите цариброджаньс ватише градищата, 
йоще сърце тегли на село.

- Нали има одбор?
- Има! Сви смо ние у тия одбор ама меджу нас има и теквия 

що по-рано рушеоше църква и манастири, па съга народ млого 
и не ни веруйе...

- ?!
- Я знам кико може да станс тая работа, ама незнам дали 

че ме послушаю.
- Кико?

Видиш ли, Манчо, сви ние идсмо по кавене, праимо разна 
госйстия, върлямо пара и за кво требс и за кво не требе... Е, 
кига би на това малко поуштедили, оспшле би и дебела паре 
и за църквуту, па и за спортскуту 'алу...

- Е, ти га попрекара!
~ Прекарали) га, Манчо, с оратуту. Гледай кой заман стану 

бабата че ме

Момчило Андреевич

АСЕН
0П1й(§

а съгашньите

Има си "музей"

тури у ...
Бай Асен не си довърши думуту. Трабну цегьсретс и полета 

кико куршум.
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