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ПЪРВАТА КОЛОНКА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРИЕТО Е СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ЗА ДЪРЖАВНИЯ СТОКОВ КРЕДИТези дни България беше 
домакин на две значи
телнит международни 

събрания - на срещата на 
военните министри на стра
ните от Югоизточна Европа 
и на 43-та ансамблея на 
НАТО. От този факт българ
ските военни и политически 
кръгове направиха извод, 
че България твърде скоро 
ще бъде приета в Северноа
тлантическия блок.

Обаче от онова, което 
беше казано на тези събра
ния, особено на асамблеята 
на НАТО, която за пръв път 
се проведе вън от страните- 
членки на блока, изобщо не 
може да се направи такъв 
извод. Специалният руски 
пратеник Владимир Шус- 
тов, който участва в събра
нието като гост, категори
чно заяви, че "Русия няма 
нищо против членството на 
България в Съвета на Евро
па, но никак не може да се 
съгласи с евентуалното й 
членство в НАТО, защото 
едно такова разширяване 
на западния военен съюз на 
изток непременно ще нару
ши съществуващия баланс 
на силите".

Руската съпротива не е 
единствената бариера пред 
членството на България в 
западната военна алианса. 
Тук е и финансовият въп
рос, който при сегашното 
тежко икономическо поло
жение в страната е много 
по-голям проблем от руск
ото "ньет". За да стане 
членка на НАТО, България 
ще трябва да изпълни голям 
брой строги условия, за 
което, според някои изчис
ления, са й необходими 
между 25 и 37 милиарда до
лара! Ето как е намерена 
тази фантастична цифра: 9- 
12 милиарда долара са не
посредствените разноски 
около зачленяването (НА
ТО обещава 50%, САЩ - 
15%, а България трябва да 
осигури 35% от сумата); за 
модернизирането на бъл
гарската армия в съзвучие 
със стандартите на НАТО са 
необходими 10-13 милиарда 
долара; още 10 милиарда 
долара България трябва да 
отдели за регионалната си
гурност.

Въпреки че американ
ският генерал Уесли Кларк, 
главнокомандващ силите 
„а НАТО в Европа, неотда
вна заяви, че на България 

на страна-

Кредитът от 150 милиона долара, който Руската федерация е отпуснала на СР Югославия, през следващите две години ще 
ъде използван за изплащането на руски съоръжения, стоки и услуги в областта на енергетиката, газовото стопанство, 

минното дело и металургията
На заседанието си от 14 окто

мври правителството на Съюзна 
република Югославия прие ин
формация за преговорите и тек
ста на Споразумението за дър
жавния стоков кредит, който Ру
ската федерация отпусна на СР 
Югославия в размер на 150 мил
иона долара, съобщи Съюзният 
секретариат за информиране.

През следващите две години 
Югославия ще използва този кр
едит за изплащане на вноса на 
руски съоръжения, стоки и ус
луги в областта на енергетиката, 
газовото стопанство, рудар- 
ството и металургията, както и в 
други области от взаимен инте
рес. В договор с компетентните 
съюзни ресори и Народната бан
ка на Югославия Съюзното мин
истерство на финансите трябва
да определи югославска банка, това е констатирано, че след 

руската страна ще съг- премахването на санкциите бро- 
ласува междубанково споразу
мение и други документи за успе- които се движат по югославски- 
шното реализиране на Спораз
умението за държавния стоков постепенно, но положението на 
кредит. транзитния транспорт и по-ната-

Правителството на СРЮ тък не е задоволително. Оцене- 
обсъди и информация за пробле- но че решаването на този 
мите около транзитния транс- твърде важен въпрос изисква да 
порт през територията на Съюз- бъдат предприети спешни мер
на република Югославия и пред- ки> като при това съюзните и ре- 
ложените мерки за решаването публиканските органи синхро
на тези проблеми. Във връзка с низират дейността си. Необхо

димо е да бъдат създадени бла- материали. След като ги разгле- 
гоприятни условия за по-интенз- да и приеме съюзното правител- 
ивен транзитен транспорт по ство, законопроектите ще бъдат 
югославските автомагистрали и въведени в процедурата за обсъ- 
по този начин да се осъществят ждане и гласуване в Съюзната 

икономически скупщина. През ноември прави
телството на СРЮ ще утвърди 

В това отношение трябва да законопроект за бюджета на ст- 
бъдат утвърдени конкретни за- раната за 1998 година и основни- 
дачи за съюзните органи и пре- те насоки на макроикономиче- 
поръки за компетентните репу- ската политика за идната годи- 
бликански ресори, Стопанската на. До края на 1997 година съю- 
камара на Югославия, Сдруже- зното павителство трябва да ут- 
нието на застрахователните ор- върди и законопроект за обще- 
ганизации и Югославските же- ственото информиране, законо- 
лезници. Със съгласувани дей- проект за данъка върху принаде- 
ствия на тези фактори трябва да ната стойност, законопроект за 
се постигне значително у величе- акцизите и организационното 
ние на транзитния транспорт по устройство и работата на Съю- 
югославските магистрални пъ- зното управление на митниците, 

както и изменения и допълнения

максимални
ефекти.

тища.
Съюзното правителство ут- към закона за углавната проце- 

върди и основата, на която юго- дура- 
славската делегация ще води 
преговори с председателя на Ра- правителството на СР Югосла- 
ботната група за сукцесия на вия ще бъде обсъдена и Стра- 
предишна Югославия Артур Во- тегия на дългосрочното разви- 
тс на билатералната среща на 16 тие на агропромишления ком- 
октомври в Брюксел. Шеф на плекс в СРЮ, както и информа- 
югославската делегация е ака- ция за злоупотребите с монопол- 
демик Коста Михайлович.

На едно от заседанията накоято с
ят на чуждестранните возила,

те автомагистрали, се увеличава

ните позиции, в рамките на коя- 
Според програмата за раб- то ще бъдат предложени мерки 

ота на съюзното правителство за осуетяване на монополните 
до края на годната кабинетът на споразумения и сделки, се казва 
Радойе Контич ще обсъди 65 за- в съобщението на Съюзния сек- 
конопроекта и над 30 тематични ретариат за информиране.

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ 
БИЛЯНА ПЛАВШИЧ И МОМЧИЛО 
КРАИШНИК

ОТ СРЕЩАТА НА ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Нови договори за нататъшното 

развитие на междудържавното 

сътрудничество

Белградското 
споразумение има 

голямо значение за 
Република Сръбска,п„к:;к.%вгл

Югославия

Постигнато е съгласие да се приеме пре
поръката на ОССЕ, според която парла
ментарните избори в РС трябва да се про
ведат на 23 поември

На 13 октомври т. г. президентът на СР 
Югославия Слободан Милошевич прие в Бел
град президентката на Република Сръбска 
Биляна Плавшич и члена на Председател- 

Босна н Херцеговина от РС Мом
чиле Краишник. Разговорите са завършени 
със следните договорености:

1. Биляна Плавшич и Момчило Краишник 
оценяват, че Белградското споразумение има 
голямо значение за преодоляването на кри
зата в Република Сръбска и затова 
ласни да се застъпят за последователното ре
ализиране на това споразумение.

2. Те се съгласиха да приемат препоръката 
на ОССЕ за отсрочване на парламентарните 
избори в РС за една седмица, за да могат пред
ставителите на ОССЕ да извършат необходи
мата подготовка. Така че изборите где се про
ведат на 23, вместо на 15 ноември.

Делегация на Съюзна република Юго- държането на стопанската дейност и ръста 
която оглавяваха председателят на на промишленото производство в Сърбия и 

славия, коятоог бли^ЯСъД бия м СР ЮгосЛавия. Събеседниците оцениха, че
лството на у н с необходимо да бъдат взети конкретнинравите

Кното поавителств^Никола^Шаинович/ге- мерки за цялостното уреждане на 
зи^ни поебивава на официално посещение отношенията между фирмите от двете 

хлГкяя и ^ скшна с премиера на Руската страни, които участват в реализирането на 
"" Виктор Черномирдин. В разго- газовата сделка, като при това се утвърдят федерация Виктор чериРИ н . „ нови меХанизми за изплащането на газа, 
вора на членовете на “ Я да се постигне баланс между доставките
Га1*Лгъ11ени мнотобройни въщюсистттямо и плащането. Тази задача трябва да изп- 
С3 °Г" понататъшното развитие на ълнят експертни групи от двете страни, ко- 
значение за п “„ничество. ито вече започнаха да действат в съзвучие с
меяадудържзвиото сътру/|Ни^ голямо ^ изложените договорености.

в М“еИ„о за иконоическите теми. Членовете на югославската делегация 
маиие е ^ “ ирдин и МаРянович в°Ди*а интензивни преговори и с президе-
ПряТе^С голш™о значеиие на газовата нта на руския гиганЛазпром". в рамките 
глелка^която при максимално разбирател- на които са обсъдени въпросите във връзк 
ство от руска страна се реализира вече пет 
™ии и твърде много допринесе за под- лка.

ството на

гледа като 
членка на блока, от гореи
зложените данни става яс
но, че това не може да се 
случи в близкото бъдеще. 
Още повече, че много други 
държави се наредиха пред 
България в 'опашката 
пред гишето на НАТО.

•ятМ

са съг-

с конкретното реализиране на газовата сде-



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ КИТАЙСКИЯ ЗАМЕСТНИК - ВЪНШЕН МИНИСТЪР ОТ СРЕЩАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА МИНИСТЕРСТ
ВАТА НА ЕКОЛОГИЯТА НА СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ В 
КНЯЖЕВАЦСР ЮГОСЛАВИЯ ВИСОКО ОЦЕНЯВА 

КИТАЙСКАТА ПОДКРЕПА 120 000 декара площи 
на природния парк 

” Стара планина” са в 
Димитровградска община

Мнлошспич заяви, че Югославия е зпинтрссопана даВ разговора с Джиапг Дсгуаиг президентът 
развива динамични стопански и други връзки с Китай, още повече, че съществуват големи възмож
ности за сътрудничество в промишлеността, аграра, строителството, търговията, науката, културата 
и други области

На официално посещение в нашата страна те
зи дни пребивана ДжнапгДегуапг,заместник-мин
истър на външните работи на Китайската народна 
република. На 13 октомври той бе приет ог през
идента на Съюзна република Югославия Слобо
дии Мнлошевнч. В разговора им е констатирано, 
че СР Югославия и Китайската НР развиват ин
тензивни бнлатерални отношения, които се осно
вават на искреиото прия телство между двата на
рода и взаимните интереси.

"СР Югославия високо оценява положител
ното становище и подкрепа та, която Китайската 
народна република оказва на усилията па пашата 
страна за равноправни отношения между държа
вите и народите в света, както и за утвърждава
нето на мира и регионалната стабилност в съз
вучие с правото на всяка страна да решава за 
собствената си съдба - заяви Слободии Милоше- 
вич в разговора с китайския заместник-външси 
министър. - Югославия е заинтересована да раз
вива динамични стопански и други връзки е Ки-

II края на изминалата седмица и град Княжевац се проведе 
двудневна среща на делегации на Министерството за защита ва 
жизнената среда на Р. Сърбия и Министерството за околната 
среда на Р. България. Сръбската делегация на срещата в 
Княжевац беше оглавена от д-р Йордан Алексич, министър за 
защита на жизнената среда на Сърбия, докато българската 
делегация се оглавяваше от Евдокия Манова, министър за 
околната среда в правителството на България.

В разговорите участваха и представители на други компе
тентни институции, както и на общините, които гравитират 
към Стара планина - Княжевац, Зайчар, Пирот, Бела паланка 
и Димитровград.

През първия ден на срещата беше представена наредбата 
на правителството на Сърбия за защита на Природния парк 
"Стара планина”. С този документ, който с встъпил 
12 май т. г., Стара планина с сложена под държавна защита като 
природно богатство с изключително значение за страната. Въз 
основа на тази наредба Стара планина е провъзгласена за При
роден парк от първа категория.

Територията на Природния парк обхваща около 222 хиляди 
декара площи в общините Зайчар, Княжевац, Пирот и Дими
тровград.

Около 120 хиляди декара площи на Природния парк са 
разположени в границите на Димитровградска община 
кадастрални площи на селата Вълковия, Горни Криводол, Дол
ни Криводол, Брайковци, Изатовци, Болевдол, Каменица и 
Сенокос.

На срещата в Княжевац бяха представени и програмите за 
защита на Природния парк "Стара планина", изготвени от За
вода за защита на природа та на Сърбия и явното предприятие 
"Сърбия-шуме", като в същото време своите програми пред
ставиха и гостите от България. В тези програми акцентът беше 
поставен върху защитата и рационалното ползване на селскос
топанските потенциали и водните ресурси, както и върху раз
витието на екологичния туризъм.

Президентът Милошсвич п разгопр с китайския 
заместник - пъншен министър

тайската 1II*, още повече, че съществуват големи 
възможности за сътрудничество в промишлено
стта, аграра, строителството, търговията, наука
та, културата н други области”.

в сила от

МИЛОШЕВИЧ - ЗЙЕЛЕНЕЦ

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 
ЮГОСЛАВСКО-ЧЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ - всички

• Редовният политически диалог е най-добрият начин за изграждането па равноправни отношения и 
взаимно доверие • Разменени са мнения по актуалннтс въпроси па мира н стабилността в Европа

В разговора, който на 13 ок- в Европа и се съгласиха, чс ре- и взаимно доверие, а спсцифич- 
томври водиха в Белград през- дойният политически диалог с постите и разликите между две- 
идентът на СР Югославия Сло- най-добрият начин за изгражда- те страни не тябва да затрудня- 
бодан Милошевич и подпредсе- нето на равноправни отношения ват отношенията им. 
дателят на правителството н ми
нистър на външните работи на 
Република Чехия Йозеф Зйеле- 
нец, беше констатирано, че юго
славско-чешките бнлатерални 
отношения отбелязват положи
телно развитие. Тъй като двете 
страни имат взаимни интереси, 
особено в областта на стопанск
ото сътрудничество, събеседни
ците оцениха, че е необходимо 
да се ускори процесът на иконо
мическото свързване, като при 
това се използва опитът от до
сегашните сделки между парт
ньори от Югославия и Чехия.
Констатирано е, че и в двете 
страни съществува готовност за 
това.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАСЪРЧВАНЕ И ЗАЩИТА 
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

На първата си официална среща в Белград външните мин
истри на СР Югославия и Чехия Милан Милутинович и Йозеф 
Зйеленец подписаха Споразумение за съвместно насърчаване 
и защита на инвестициите в двете страни. Чешкият вице-пре- 
миер и външен министър пребивава тези дни на официално 
посещение в нашата страна но покана на шефа на югославската 
дипломация.

Главна тема на диалога Милутинович - Зйеленец бяха въз
можностите и начините за усъвършенстване на стопанското 
сътрудничество. Оценявайки, че югославско-чешкият стоко
обмен е под равнището на потребностите и възможностите, 
двамата министри се застъпиха за по-динамични стопански от
ношения, в рамките на които ще се използват висшите облици 
на сътрудничество. Милутинович и Зйеленец единодушно кон
статираха, че собственическата трансформация в Югославия 
открива нови възможности за влагане на чешки капитали в 
Югославия.

Милошевич и Зйеленец раз
мениха мнения и по най-важните 
въпроси на мира и стабилността

СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА ДОКТРИНА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА, 
КОЯТО ГРАНИЧИ СЪС СЕБЕ СИ

В документа на българските академици се порицава съществуването па отделна македонска нация и
език

"Признаването на македонската нация от 
страна на ръководството на Българската кому
нистическа партия през 1944 година е прецедент, 
който не трябва да бъде простен на комунистите”.

Това е едно от становищата в документа "Бъл
гарската национална доктрина”, който е подгот
вила

Отговаряйки на въпросите на журналис
тите във връзка с най-новите становища на 
Българската академия на науките, говори- 

македонското правителство Зоран 
Иванов заяви: "Правителството на Републи
ка Македония не е официално информирано 
за българските становища... Това са твърде 
необикновени становища, защото в тях бъл
гарските академици говорят за един невероя- 

географски феномен, който може да бъде 
характерен единствено за Балканите”.

телят на Делегацията от България осведоми домакините си, че пона
стоящем Министерството на околната среда на България със 
съдействието на експертни групи подготвя наредба за защита 
на Природния парк Стара планина’ от българската страна.
1леновете на българската делегация подчертаха, 

компетентни лица от българското правителство 
закон за защита на територията на Стара планина, 
закон за защита на горите, разположени в границите на При
родния парк.

Представителите

Българската академия на науките в София.
Обяснявайки тази строга оценка, българските 

академици твърдят, че тогавашната българска 
комунистическа власт е прилагала "двоен ар
шин”: от една страна е признавала македонската 
нация и език, а от друга е давала "отвързани ръце” 
на българските историци и учени да "защитават 
историческата истина”.

Най-новите становища на Българската акаде
мия на науките по македонския въпрос са пуб
ликувани в софийския всекидневен вестник ”24 
часа”. Препечатвайки една част от текста в ”24 
часа , проправителственият скопски ежедневник 
"Нова Македония” отделно подчертава твърде
нието, че от 1941 до 1943 година българското пра- 

отделяло около 30 процента от бю
джета на страната за инвестиции във Вардарска 
Македония и посочва, че това е периодът на бъл
гарската окупация на Македония във Втората све
товна война. Според ”Нова Македония”, българ
ските академици използват това сведение, за да 
докажат, че България открай време се е грижила

че в момента 
изготвят 
както и

тен

за македонските българи, като ги е помагала и с 
капитали.

В документа на БАН, който тези дни трябва да 
бъде връчен на българския президент Петър Сто
янов, за първи път се заявява публично, че Бъл
гария е единствената страна, която граничи със 
себе си. Академиците не обясняват това свое 
твърдение, обаче изтъкват: "Може би това е ере
тична истина, тъй като в подобни документи бал
канските страни вече са формулирали политичес
ките си цели и интереси, насочени преди всичко 
към териториално разширяване за сметка на Бъл
гария”. В. ”24 часа” е публикувал и картата на 
"Велика България”, с която е обхваната цялата 
територия на Македония.

на двете делегации подеха инициатива 
правителствата на Сърбия и България да подпишат в най-скоро 
време споразумение за установяване на международен статут 
биосфера ПЛаНИНа като бъАеЩ парк на мира и резерват на

Особен интерес сред участниците на срещата събуди изло
жението на председателя на ОС в Днмнтовград г-н Никола 
Стоянов, конто говори за проекта за защита качеството навителство е водите на река Нишава и изграждането на пречиствателния 
колектор на ГКПП "Градина”.

Председателят Стоянов покани министър Алексич и мин
истър Манова заедно да положат основния камък за строежа 
на пречиствателния колектор, който ще има изключително 
значение и за Сърбия, и за България.

Б. Д.
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ДИМИТРОВГРАД

Болницата се ремонтира 

с бързи темповеЗа синдикат, който ще бъде 

опора на членовете си Според думите на директора на Здравния дом в Димитровград 
Васил Велчев, тези дни са завършени най-големите работи в 
рамките на ремонта на някогашната болница в града. Сега вече 
може да се каже, че наближава денят, когато димитровградската 
болница отново ще бъде открита, този път като отделна част от 
”интерното” на Пиротската болница.

Досега е направено следното: стаите са преградени, спуснати са 
таваните, които бяха изключително високи, подменен е подът на 
стаите и е поставено ново осветление в тях. Тези дни стаите ще 
бъдат варосани и с това ще приключи ремонтът на етажа. Що се 
отнася до електроинсталацията, тези дни работниците от Елек-

съвет в Димитровград 'ш г" Според оценката на участниците в разисква-
проведе заседание на Окоъжния пшпм. Т' Г' 06 нията’ окончателната версия на синдикалния 
бор на заетите в здравеогазванТтп и °Т' СТаТуГ На Места тРябва «а бъ«е изменена и до-
защита в Пирови овдъгНапълнена с ™вв разпоредби преди окрнчател- 
присъстваха членове на този пт«л„ еДанието ното му приемане на извънредната сесия на 
четири общини образуващи Пиппт^ всички Скупщината на Републиканския отбор на син- 
Освен програмните поинпипи „Р-Г7 окРъг- диката, която ще се проведе от 16 до 18 октом- 
които ще бъде преустроена синдикал^ят*3 На ВРИ Т' Г' В ГрЗД АРанджелоиац' Синдикатът на 
ганизация на заетитентоаи лната ор- заетите в здравеопазването и социалната защи-
на отбора обсъпнхя и ппепг. тРасъл,членовете та занапред трябва да действа в съзвучие с но- 
синликален "Г” "Редложвнието на новия вите тенденции в развитието на нашето обще- 
неотпавна е плиЛ р Декс- Тези документи ство и да бъде силен предимно във финансово
синдиката на заетите в обла^ТнГз^еопаТ- °ТН°ШеНИе' За Да може да бъде опоРа на чле' 
ването и социалнта защита. новете си в кризисните ситуации, особено по 

време на стачка.
б. Д.

ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ВРАНЯ ИНТЕНЗИВНО СТРОИ УЧАСТЪКА ОТ МИНЧОВ 
МОСТ КЪМ ПАРАЛОВСКИ ВОДЕНИЦИ

ЕХТИ ДОЛИНАТА НА ЛЮБАТСКА РЕКА
• Разбиват се скали, изправят се завои, слага се чакълна настилка... • Пътното предприятие от Враня 
уреди и асфалтира и няколко улици в града

Една част от тазгодишната програма на няколко регионални и магистрални пътища в троразпределителното предприятие трябва да направят ново 
Правителството на Република Сърбия за подо- Пчински и Яблашки окръг. Над 50 на сто от тази разпределение на тока. Предстои и подменяне на водопроводната 
бряване на пътната мрежа се реализира и на тери- работа вече е завършена, а останалата част ще и канализационната инсталация и накрая самата сграда да се уреди 
торията на Босилеградска община. Магистрал- бъде завършена до края на този месец. Освен това отвън. Вече е завършен ремонтът на покрива и комините, 
ният п>т Власина - Босилеград - ГКПП ”Рибарци” участваме и в изграждането на автомагистралата Металните кревати и касетки вече са на ремонт в ”Металац”, 
изцяло е ремонтиран, а от средата на миналия от границата с Македония до Враня”, заяви инж. където ще бъдат боядисани и пластифицирани. Когато бъде 
месец Пътното предприятие от Враня интензивно Зоран Павлов, ръководител на строителния отдел открита, болницата ще има 15 легла за болни, които могат да бъдат 
работи на регионалния път Босилеград - Крива на Пътното предприятие от Враня. лекувани тук и ще бъде оборудена с всички необходими помагала
Фея, по-точно на двукилометровия участък от ”Когато пък става дума за изграждането на и инструменти. В болницата ще работят лекари от Здравния дом в
Минчов мост към Параловски воденици. Взривя- двукилометровия участък на регионалния път Димитровград, а когато е необходимо, ще бъдат ангажирани и 
ват се и разбиват скали, изправят се завои, слага Босилеград-Крива Фея, засега са осигурени сред- лекари от Пирот. Според Велчев, настоява се ремонтът да бъде 
се чакълна настилка... Долината на Любатската ства в размер на един милион динара, които са завършен до края на годината, за да може болницата да приеме 
река ежедневно ехти от експлозии и звука на мощ- достатъчни само за разширяването и останалите първите си пациенти до края на тази или в началото на следващата 
ната механизация. Неуморните строители бързат подготвителни работи за асфалтирането на година.
да асфалтират участъка докато още не е паднал участъка. Ако бъдат осигурени още два милиона За ремонта на болницата досега са изразходвани около 151) Ош 
първият сняг динара, участъка ще асфалтираме до края на ме- динара от местното самооблагане, с които е набавен материалът.

"Регионалните и магистралните пътища в Бо- сеца” допълни Павлов. Ремонтните работи са проведени безплатно от предприятията -
силеградска община са само една от многоброй- Пътно предприятие от Враня уреди и асфал- спонсори, преди всичко от Комуналац , Градня и Металац . 
ните строителни площадки в южната част на тира няколко улици в Босилеград с дължина ок- Средствата, които са одобрени от съответното министерство на 
Сърбия на които работи нашето предприятие, оло 1600 метра. За целта са изразходвани над 700 Сърбия, все още не са дадени поради лошото материално 
Понастоящем имаме договорена работа За около тона асфалт и около 150 м чакъл. положение в здравеопазването.
30 милиона динара - уреждане и асфалтиране на

А.Т.М. Я.

Любопитно АПОКАЛИПТИЧЕН СЦЕНАРИЙ НА ЩАТСКИ ПРОФЕСОР

КИТАЙ ЗАПОЧВА ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА СЛЕД 13 Г.
Източна Азия, част от негови прогнози досега са се ■

Третата световна война ще започне ““Х^ХкиТсибир ще бъдат при- сбъдвали. Това на първо място важи за
след 13 години, прор^ум американският РУ бойна готовност* Б Далечния войните на Балканите в разпадналата се
проф. Самюел Хънтингтън. В новата си вед очнатсблъсъци с китайски- Югославия. Същото важи и за сближава-
книга "Сблъсък на цивилизациите той "^Хегмиизасслници К0И"0 „поникват нето на Русия с Китай и Иран, както и за ' 
рисува апокалиптична *аР™накоятоще ™ “елег^от иачалсто „а 90-тегодини. задълбочаващите се противоречия 
започне на ?^е Ла Цен^ра Тогава по^редлогза защита насънарод- между Запада и страните от различни
Според автора, който е шеф на Центъра си Китай ще атакува и завземе други култури.
по международни отношения на Хар- „олината на Амур и огром- Поточето политолози не дават кате-
вардския университет, Китай Ще разгшли горични оценки за труда на Хъитинггьн. ^
новата световна война, пише сп. Ехо "“ияна хитлеристкия аншлус в Австрия В научните среди са правени какви ли ие 
планети . „ Монголия ше бъде инсцениран преврат логични хипотези за времето след края на

Мрачният сценарий изглежда така. В в ^° Хите ше подчинят тсритс.рията на студената война. Много от тях вещаят 
навечерието на бойните действия щат- и китайците ще подчи I V сериозни конфликти, но нито един спе-
ската армия ще е напуснала обединената стР?'|ежпувоемеино Западъх 1ЦЯЛ да бъ- циалист не се е дсмелил да отиде толкова
вече Корея. Присъствието на янките в Между Р 1Ла в Персийския далеч, колкото професорът от Харвард.
Япония ^^ита”ио^Ик^но- ^^^„Хш^Тогава» „ той би използвал притока „а долари за

ЕЕЕ-Н
САЩ- „„„пати в пайона на коалиция. , книгата на харвардския професор, кръстопът . Според него Русия е единна

Вашингтон ^ “3"РтоноеачИ Пекин Тогава Северноатлантическиятблок раи б Р че не възприема държава е доминираща православно-сла-
Китайско море враждебно Ще благослови Москва да държи под кон- И дад Д РцлеХта му. вянска култура, която действа в рамките
ще възприеме имните Рводи на трол мюсюлманските държави от Цен- “Рд Хия по принцип са настроени на една цивилизация, но иска да се премо-
навлизане в териториалните щатските трална Азия, както и да подклажда към “ о към теориите на Хънтингтън. стн в друга цивилизационна ниша.
Китай и ще нанесе удари по щатските гр „ МОНголци срещу китай- критично към теориите н Все пак Хънтингтън смята, че Русия
бойни кораби. ппепхождащите тре- скС, пстисничество. По-късно поете ^тонв н~а ^«на за това са има много по-общи черти еье Запад^от-

Интсрееное.чепредхожда^^Х. пенно ще се мобилизират и Ра31?Рна^ били призивите на Самюел Хънтингтън, колкото с конфуцианската Поднебесна 
тата световна война ^я™сл иХитлер руски и западни бойни части « Сибир Който е работил в Съвета за национална цивилизация и в края на краищата през 
нолриличагнаенгуациятщпред * Р за1СЛЮЧИТеЛна атака през ®“хънтанг- сигурносР при управлението на Джими XXI век би могла да стане мост между 
да започне да мачка с ботуш рт тайска стена към Пекин, пише Хънтин ур Р ^ търгува с Москва. Уче- западната и азиатската култура.
Малко преди началото «а^»еЛГда гьн. ппосЬесоп пре- нПГобявяв^ротив сътрудиичест- Разбира се, ако Китай не започне тре-какетмев —
ки това, когато започнат победите на политиче«»

. •
*-

Самюел Хънтингтън
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МИЛЧО ЛАЗАРОВ, СЕКРЕТАР НА ИО НА ОО НА СПС В 
БОСИЛЕГРАД:

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Колев: ”На следващите избори 
гражданите трябва да поправят грешката си ”Доволнисмеот отзива на 

избирателите и резултатите 

на лявата коалиция”

99

След кант на 9 октомври ш. г. била обнародвани официалните резултати от аШорип шур на 
Президентските избори а Сърбил, Общинският отбор ни СПС и Димитровград синки конференция 
за Печата, на която Говори лидерът на социалистите и общината м-р Драган Колен.

сто си той сс опита да даде отговор 
на въпроса: защо в Димитровград
ска община, в която живеят пре
димно българи, президентският 
кандидат на една екстремна сръб
ска националистическа партия е 
получил толкова много гласове 
във втория тур на изборите? Обяс
нявайки този "феномен", Колев 
между другото каза, че много- 
бройни фактори влияят върху фо
рмирането на националното съз
нание на населението. "Изборните 
резултати във втория тур на прези
дентските избори в нашата общи
на потвърждават моята теза, че 
българското национално малцин
ство до голяма степен е атипично 
малцинство. Този факт същевре
менно снидстслстнуиа п за "флуид- 
ността" на насленисто, което прос
то не иска да има прецизно опре
делен идентитст, понеже "флуид- 

" му дава възможност да

Обърщайкп се към присъства
щите журналисти, Колев най-на
пред благодари на гражданите за 
масовия им отзив във втория тур 
на президентските избори п доба
ви, че според броя на гражданите, 
конто са излезли на изборите, Ди
митровградска община и този път 
зае едно от първите места в на
шата република.

Коментирайки изборните ре
зултати, Колев изтъкна, че СПС в 
никакъв случай не може да бъде 
недоволна от броя на гласовете, 
конто е получил президентският 
кандидат на левите политически 
партии. Според неговите думи, по
бедата на Зоран Лнлнч в общината 
показва, че лявата политическа 
опция и по-нататък е иай-прнем- 
лива за гражданите. "Желанието 
да се промени нещо, само по себе 
си, не е достатъчно да се гласува 
срещу левия политически блок и 
неговия кандидат - президент. И 
СПС, и левицата като цяло се зас
тъпват за промени, но за промени, 
които са осмислени и които са це
ленасочени към подобряването на 
жизнените условия на хората.

Искам да предупредя гражда
ните, че не трябва да ги залъгват 
никакви демагогски обещания, за- 
щото е лесно да се обещава, но е 
трудно да се изпълни обещаното. 
В настоящия момент имам впеча
тление. че всички ние не осъзна
ваме достатъчно какво означава 
изборът за дясната политическа 
опция. От първите реакции по све
та след проведения балотаж в Сър
бия стана ясно. че международната 
общност няма да приеме Сърбия 
като страна, в която избирателно
то тяло се обръща все повече към 
дясната политическа опция. Тази 
опция може да причини големи 
щети на нашата стана, дори не е 
изключено да ни въведат отново 
санкции, да избухне гражданска 
война и т. н. Ако имаме предвид 
това и ако знаем какво предлага 
дясната опция, тогава на следва
щите избори за президент на ре
публиката гражданите не трябва 
да направят такава грешка, каква- 
то направиха на тези избори. Без 
оглед на всичките проблеми и за
труднения, пред които е изправна 
нашата страна, на новите избори 
гражданите трябва да гласуват за 
кандидата на лявата коалиция, по
неже победата на този кандидат е 
гаранция за стабилността и прос-

И във втория тур на президент- 
избори слектроратът в Бо-скитс

силсгрлдска община се определи 
коалицията СГ1С-за кандидата на 

ЮЛ-НД Зоран Лилич. За него 
суваха 75 на сто, а за кандидата на 
СТС Воислав Шешсл - 20 на сто от 
избирателите, които участваха в 
изборите, докато 5 на сто от бюле
тините са оценени като невалидни.

Общинските организации 
СПС и ЮЛ още не са направили 

изборите и изборните 
резултати. Затова попитахме сек- 

Изггълнитслния отбор

гла

ва

анализ на

ретаря на
Общинския отбор на СПС в Бо

силеград Милчо Лазаров как оцен
ява втория тур на президентските 
избори в нашата община.

"Безспорно е, че можем да бъ
дем доволни от отзива на избира
телите в общината. И в първия, и 
във втори тур отзивът им бе над 70 
на сто и в това отношение нашата 
община е между първите не само в 
избирателната колегия 26-Враня, 
но и в републиката. Задоволство 
ни доставя и това. че и този път 
изборите бяха проведени в толер
антна и демократична атмосфера 
и при последователно спазване на

на
Драган Колев

пернтета на Сьрбня и Югославия. 
Гражданите трябва да знаят, че на 
изборите не се сменява само власт
та, а се определя бъдещето. Мисля, 
че някои граждани просто не са 
рзмнелялн достатъчно за топа. 
Ние още не сме преболедували 
детските болести на демокрацията 
и не сме научили да уважаваме ар
гументите, когато решаваме за ко
го да гласуваме" - изтъкна между 
другото м-р Драган Колев.

В продължение на изложени-

ността
опази себе си в евентуалните кри
зисни ситуации. Може би това е и

Милчо Лазаров

изборната процедура.
Също така можем да бъдем до-част от мъдростта на този народ, 

качество, което му помага да съ
ществува в тези нестабилни бал
кански пространства” - подчерта 
лидерът на димитровградските со
циалисти, анализирайки пред жур
налистите този твърде интересен

волни и от резултатите на лявата 
коалиция и нейния кандидат-пре
зидент. Ако нашата предизборна 
кампания беше по-систематична и 
по-организирана. тези резултати 
щяха да бъдат и по-добри. Харак
терно е да се подчертае, че канди
датът на СРС е спечелил победа 
само на един избирателен пункт 
(Баратарии), а на останалите 42 - 
кандидатът на лявата коалиция. За 
разлика
пункт, в Доганица и Голеш нито 
един гласоподавател не е гласувал 
за кандидата на СРС. Това е още 
едно потвърждение. че по време на 
предизборната кампания е трябва
ло повече да се действува всред из
бирателите. а не както правехме 
ние

въпрос.
Б. Д.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД
този избирателенот

Радикалите ще правят ” коалиция с народа”
изборната кампания радикалите не са имали равно
правни условия за представяне и пропагандиране на 
своята политическо-икономическа програма по ка
налите на държавната телевизия. От друга страна, 
той изрази задоволство от коректното отношение на 
радио и ТВ "Цариброд” към радикалите.

Лидерът на радикалите в Пиротскн окръг бла
годари на избирателите в нашата община, които са 
гласували за Шешел. и добави, че СРС не е забелязала 
нито една сериозна неправилност по време на про
веждането на изборите в нашата община. "Единстве
ната забележка - каза Велкович - се отнася за изби
рателните отбори, понеже те са били съставени пре
димно от членове на други партии".

Велкович заяви, че СРС ще зачита волята на 
гражданите, защото "партия, която не уважава ин
тересите на гласоподавателите, неминуемо е осъдена 
на поражение".

Два дни след проведения балотаж за президент на 
Република Сърбия, Общинският отбор на Сръбската 
радикална партия в Димитровград организира прес
конференция. на която присъстваха Воин Велкович, 
председател на Окръжния отбор на радикалите за 
Пиротскн окръг, и председателят и секретарят на 
Общинския отбор на СРС в Димитровград Драган 
Панич и Гошко Милков.

В изложението си пред журналистите Воин Велк
ович между другото каза, че СРС е доволна от броя 
на гласовете, които е получил президентският канди
дат на тази партия д-р Воислав Шешел от гражданите 
на Димитровградска община във втория тур на през
идентските избори. Според думите на Велкович, ед
инствено СРС и Шешел са способни да избавят на
рода и държавата от тежката политическо-иконо
мическа ситуация. Той подчерта, че на следващите 
избори СРС ще прави коалиция с народа, понеже се 
е оказало, че народът вярва на тази партия.

Според оценките на Велкович, по време на пред

писания и засе-- чрез различни 
дания” - подчерта Лазаров.

Коментирайки общите резул
тати от президентските избори в 
републиката. Лазаров изтъкна, че 
всеки патриотично определен гра
жданин на Сърбия трябва да се за
мисли за бъдещето на Сърбия до- 
колкото за президент бъде избран 
човек, който се застъпва за война.
а не за мир. за насилствено реша
ване на проблемите, а не с помощ
та на откровен диалог, и който, ос
вен сърбите, не признава и не виж
да други народи и малцинства в 
Сърбия.Б. Д.

М. Я.

«Р 70 ГОДИНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК В ДИМИТРОВГРАД
Знаят ли димитровградчани, че през 

1997 година се навършват СЕДЕМДЕСЕТ 
години откакто в града ни за пръв път е 
светнал електрически ток? Знаят ли те по 
чия инициатива и предприемчивост елек
трическите крушки са сменили газовите фе
нери на главната улица и петролните лампи 
в къщите?

До последните дни на месец септември 
1927 година градът ни - от гарата до пав- 
лиончето
ление, което поддържал Ташко Ламбаджи- 
ята, служащ в общината. Имало е около 
двадесетина двуиполовина метрови стълбо
ве с фенери. Вечерно време Ламбаджията ги 
запалвал с помощта на дълъг метален прът, 
а в рани зори ги гасил с друг метален прът с 
похлупаче. Като спомен от това време е ос
танало презимето Ламбаджийски на семей
ството на Ташко, което живееше в една 
къщичка край днешната сграда на СУП.

Как се е сдобил с електрически ток гра
дът ни? Сведения за това намерихме в юби
лейното издание на нишката "Електродис- 
трибуция” от 1993 година (автор на из
данието е инж. Драголюб Паунович). Го
ворихме и с Грозда Царибродска, една от 
най-възрастните наши съгражданки, както 
и с господин инж. Стамен Царибродски, ед
ин от потомците на Йордан Царибродски. 
Този наш съгражданин (1860-1932) е имал 
напредничави идеи, предприемчивост, енер
гия и видения за дългосрочно подобряване

трала на Нишава в бившия Цариброд и пус
кането й в движение през септември месец 
1927 година - започва електрификацията на 
Цариброд.

Централата построил познатият индус
триалец Йордан Царибродски със синовете 
си Георги, Йордан, Тодор и Илия. Центра
лата била в състава на мелницата и имала 
турбина с две тръби с обща мощност 70 КС 
(50+20) и трифазен генератор за променлив 
ток с мощност 40 кУА, 380/220 V, 50 Нг.

Йордан Царибродски закупил от общи
ната право да изкопае канал, като вземе 
вода от Нишава. Този канал ("савак") с дъл
жина 650 метра осигурявал пад на водата от 
4,5 метра. Електрическата енергия 
ползвана за осветление на града и домакин
ствата. Електроцентралата и уличното ос
ветление със 100 стълба построил със свои 
средства Йордан Царибродски, който полу
чил концесия да ползва водата от река Ни
шава и
сталации, произвежда електрическа енер
гия и продава електирчески материал. За 
тази цел сключил с Общината договор 
№12330 от 22 декември 1926 година. Пра
вата и задълженията между продавача и 
купувача на електрическата енергия били 
регламентирани от отделен Правилник...

Мелничарят и индустриалец Йордан Ца
рибродски е бил изключително напредни
чав човек, "вървял е пред своето време”, 
когато е намерил сили в едно малко градче

и бедна среда да се наеме с такива скъпи 
обекти само за осветление на улиците, об
ществените здания и домовете на граждан
ите. Че е бил напредничав, се вижда и по 
отношението му към науката и техниката. 
За да следи съвременните достижения в тех
никата, той получавал от Швейцария спи
санието "ТЕХНИШЕ РУНДШАУ". 
под същото название излиза и днес.”

Точно преди СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИ
НИ, само тридесет години откакто Никола 
Тесла пуснал в действие електрична цен
трала на Ниагарините водопади, 
малък град - малък по големина, а голям по 
исторически събития и съдба - се сдобива с 
електрически ток. Улиците, които тънели в
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непроницаема тъма, светнали. На 100 стъл
ба от гарата до Строшена чешма били мон
тирани продълговати електрически круш
ки, подсилени с чугунени чинии и метални 
подложки. В края на месец септември 1927 
година децата и гражданите с радостни вик
ове и смях

Ка у ци]а

_ ПарпОм. бо. ——

% Ч *
'V \РI ш I правото да строи електрически ин-Ш.

приветствали неразбираема до
тогава, но действителна светлина.

Написахме тази статия, за да възхвалим
& А

* V * напредничавите 
съграждани, донесли толкова добрини на 
града. И да се гордеем, че принадлежим на 
край, който винаги е вървял в крак с циви
лизованото човечество.

начинания на наши-з!+Г"..■ ■

на бита в града ни.
Ето какво пише в споменатото издание 

на "Електродистрибуцията” от Ниш:
”С изграждането на първата хидроцен- Лилия Нейкова

о 17 ОКТОМВРИ 1997 г.



НА МОДНИЯ ПАНАИР В БЕЛГРАД

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА ”ЛИСЦА” в

и Бслград^Л^ца^т1 Бтб^ еССНОН моден панаир ския пазар.
награда за дамско бельо. Като сс 1Ш-1'ппетиР°‘' Щ° С° ОТНася до сРе«ствата а размер на 400 
Златната кошута”, която й беше присълс п из отТ" Германски маРк»' които "Лисна” получи 

панаира Мода в света” за дамски коосет "Пчг,.,” °Т 1 ондД> 3,1 Р-паитие, те ще бъдат използвани 
за твърде кратко време получи две зчзмт^,, ПеЛССЪобРазн«' "Известно с, че пие внасяме 95 
признания за своите произведения ‘ процента от суровините за производство и тези

В момента мощностите на най-успешния ^редстпа и'с използваме тз.кмо за тази цел. Макар 
лектнв в Бабушнишка община са ангажитни средствата трябва да върнем в срок от три
процентово, а 65 процента отпродукшят"'™' МеССЦа’ Ш,с сс 11адяпаме срокът да бъде продъл-

"Лнсца" е фирма, която тегш.жп, и зГл^?ГГ’ ТаВа "" «И"0““"™™ Ф»«Р»*а от Севница в Сло- 
потребители. "Нашата фирма е ишДгнп 1 НрТС Вения и сега се полагат усилия за възобновяване 
ропа, произвежда качествено стгюгп си ' ” на взаимните делови отношения. "Прегопорнте с 
овсте и с това печели 1ю«рт1™°Г " ЗМСрОК' Та3" фиРма са заключителния си етап и ние се 
ннте купувачи" - кззвз Йончич п нуждестран- надяваме, убедени смс даже, че наскорос "Лнсца" 
твърдението си тоГппн™ ь ПОДКрспа На от Сс|Ш|">а ^дсм една фирма. "Лисца" от 
една седмиц , "Ли "? * фаКТп' мс "РЗД" Бабушница тогава ще произвежда зп пазара в
една известна „т "и собственикът на Югославия, България. Румъния. Македония и Ал-
извежда дамско бет.п Т ФиР^1а’коятосъЩ° про- бания. Това вече с договорено, остава още да се 
вана* слепва,пито ^го„ Ф"РМа 6 за|1нтсРес„- подготвят нормативните актове и да сс подпишат
Г,™ 2 да "зкут| 20 на сто от договори" - заяви Йончич.продукция! а на Лисца и да я продаде на нталиан-
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ОВЦЕФАРМАТА В РАДИЧЕВЦИ

ЗИМАТА Е ПРЕД ПРАГА, 
А ХРАНА - НЯМА

За 800-те овце, колкото сега има офцефермата, са необходими 200 
тона храна, а досега са осигурени само 25 процента от това коли
чествоА. Т.

Откритата преди десетина проведени разговори, а резул- 
години овцеферма в село Ради- татите са окуражителни. Пре- 
чевци - Босилсградска общи- дставителите на ”Симпо” ще 
на, собственост на обществе- подкрепят реализирането на 
ното предприятие ”Напре- развойната програма на овце- 
дък”, не изпълни функцията, фермата с 5 до 6 милиона ди- 
за която бе построена - да въз- нара. Средствата ще се изпол- 
действува върху съживяване- зват не само за попълняването 
то на овчарството. Поради раз- на фермата, но и за създава- 
лични причини, повечето от 
които са от субективно естес
тво, тя все още не е попълнила 
капацитетите си. Понас
тоящем овцефермата има око
ло 800 овце, в това число и 120 
агнета, които са оставени за 
разплод, въпреки че в нея мо
гат да се отглеждат около 3000 
овце и 500 кози.

Магазинсрът Драган Ива* 
нов Ни осведоми, че досега 
фермата е осигурила около 50 
тона сено, с което овцете могат 
да се хранят само два месеца.
Защото за 800 овце са нужни 
около 200 тона храна (сено, 
концентрат, брашно, кюспе и пето на нови изкуствени лива- 
пр.). Само 5-6 тона сено са оси- ди и пасища, както и за наба* 
турени от имотите на предпри- вянето на селскостопански ма* 
ятисто, а останалото количе- шини. 
ство с изкупено от селскосто
панските производители по 
до 35 пари за килограм.

В ''Напредък” подчерта
ват, че нямат средства да купят 
необходимото количество хра- бъдат отпуснати от вранското 
на. Поради това с потърсена предприятие, 
помощ от "Симио”. Вече са

Представители на ” Свобода” и ” Кожара” 

посетиха модния панаир в Белград
В столицата на нашата страна на 7 октомври т. г. На панаира в Белград, както и досега, свои щан- 

оеше открит XXXVIII международен есенен моден дове нямаха димитровградските фирми "Свобода” и 
панаир. Около 350 фирми от страната и чужбина "Кожара”, но представителите на тези фирми по- 
представиха своите колекции есен-зима 97/98. как- сетиха манифестацията. "Свобода” е заинтересована 
то и разнообразни производствени материали и ма- за нови машини и преси,а "Кожара”-заустановяване 
шини, които се ползват в конфекционната и кожар- на делови контакти с фирмите, които участват на 
ската промишленост.

От началото на година
та овцефермата в Босиле
град е произвела и продала 
над 700 килограма сирене, 
около 100 килограма изва
ра, около 1000 килограма 
вълна и 250 агнета. Това, 
според думите на Иванов, е 
достатъчно фермата Да 
бъде доходна» но при ус
ловие сеното за овцете да 
не се купува» т.е. да се 
осигурява от площите на 
” Напредък”.

панаира. Б. Д.

ПОЛОЖЕНИЕТО В КОЖАРСКАТА ФА
БРИКА В ЖЕЛЮША Е НОРМАЛИЗИРАНО

” Кожара” деблокира 
джиро-сметката си

Кожарското предприятие от село Желюша 
тези дни успя да премахне проблема, конто през 
последните няколко години затрудняваше рабо
тата му до голяма степен. Благодарение на 
голямата ангажираност на ръководителите на 
"Кожара“ джиро-сметката на тази фирма е де
блокирана. а положението в предприятиео почти 
е нормализирано.

В момента тази фирма произвежда и 
домашния пазар, и за износ. Преди един месец 
"Кожара“ изнесе на пазара в Румъния около 9500

ще се опита да изкупи цялото количество сурова 
за кожа. което в момента се предлага на пазара в 

страната.
Производствените мощности на желюшкото 

предприятие вече няколко месеца са натоварени 
бройки обработена кожа и по този начин сне «ели с{опроцснтоио> От I септември т. г. експертният 
около 140 хиляди германски марки. Споменатата екип»с 1ЮДСИлен с ощс сд„н икономист от Пирот, 
сделки и реализирана чрез посредничество го иа Понастоящем в това предприятие липсва мъжки 

ртьор от Германия, който в скоро време трябва Гютт , „ непосредственото производство и 
отново да посети Кожара . за да сключи договор ;ютова ръководещите хора възнамеряват да прие
та дългосрочно сътрудничество. Партньорът оз ^ ^ Н;1 рабоТп още няколко работника.
Германия е доволен от качеството на изделията на средната заплата на работещите и "Кожара 
"Кожара”. има голямо доверие в тази фирма и |( момснта ,л>члвза на около 600 динара. Заили-
затова й е отпуснал около 300 хиляди «мм ТИте се изплащат.... громе, както и задълженията
набавка на суровини. За жалост, предприятието социално-пенсионните и здравните фондове,
от Желюша в момента трудно намира сурова 
агнешка кожа на домашния пазар. Според дум 
на техническия директор Иован Аитич, Кожара

За дп изхрани овцете си 
30 през зимата, на овцефермата 

са необходими спешно около 
150 000 динара, които, според 
думите на Иванов, трябва да

м. я,

ДОКАТО "НАПРЕДЪК" И "СЛОГА" БЕЗДЕЙСТВАТ...

МАТРАПАЗИТЕ ”ОБИРАТ 
КАЙМАКА”

Б.Д.ите

ДИМИТРОВГРАД

” Дистрибуцията” поддържа високото 

напрежение” на дейността си
През 1996 година клонът на Прот^пипадина с ПСфсчкш^

ганТзада,от^ишИв Димитро^ ^Н»Ка||ТЙ^То ^ фот.стю 
град имаше най-интензивна ин- «иловолтов далекопровод и територия.
всстиционна дейност и региона, ‘ ю/04 "Лукавица Кло1п.твДимитроагрпдена-
Тазгодишната му дейност смял- траФ°"°‘ ^ 11„„мента се ре- бавил две возила за терена и

"ло-бедиа” от миналогодиш- Н в Лукавицп.„ т_ едно "Юго", с което .......ителпо
ката. но все мак е по-интензивна мошгира от трафогюста ТС е повишена ефективността вггкггтягг 

аййяа: ида5
35/10 КВ "Димитровград И в ск ^ тсриторнята на
местността Войнишки градини. Р ,Строителната частот
До трафоиоста е направен ас- ---------------- ,

Оргпнизшшонно неподготвени и финансово западнали, 
обществените Предприятия "Напредък" и "Слога , 
конто се занимават с изкупване ни добитък а Босилегрид- 
ска обидиш, и тази есен Почти бездействат. Затова Пък 
мноТобройни маШраПази неуморно обикалят живот
новъдите и "ни диво" куПуввШ добитъка. КуПуввШ всичко 
- едър добитък, овце и агнета. И Почти всички дават 
еднакви неин, като По договор, йената на талиите е 7,5 до 
в динара, а на агнетата 10 до II динара за килограм. Це
ната на говедата е 5 до 6 динара, колкото е и йената на 
етерите овце. Същите дени се Предлагат и оШ двете 
обществени Предприятия, но за разлика оШ тях машраПаз- 
иШс веднага заплащат изкупения добитък. Преди не беше 
щика. Когото купуваха добитъка, матраиазите даваха 
една част оШ Парите и обещаваха да донесат а кратък 
срок останалата сума, но не изпълняваха обещанието си. 
Тика че голям броП животновъди оставаха и без добитъка, 
и без Пари. Поучени от (Повя, те сега Прилагат девиза: 
"Пърао даП Парите, Па тогава карай добитъка".

Обаче останаха Проблемите с меренето на добитъка. 
МнеШата и опиете се измерващ с домашни кантари, 
конто най-често са неточни, но асе Пак грешката не е 
голяма. Меренето на едрия добитък с различни таблици 
или По други "сигурни" начини винаги е за сметка на соб
ствени кана добитъка, а грешката изобщо не е малка.

ко
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В СЕЛО ГЛОЖЙЕ, БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ПОДОБРЯВАТ БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ ЦАРИБРОДСКИ МЕДИАТОР 

ОТ БОСИЛЕГРАДСКО• Мнозина младежи са останали да жинемт н селото си, но нима момичета, е които да сключат брак • 
Път до пейка махала • Радушно е приета акцията за 1гьпежданс на телефони п домакинствата

В разговора пи със селяните узнахме, че в мо
мента най-острият селски проблем е свързан е 
въпроса как да се оженят 32-та младежи, защото 
веслото има само 8 момичета!? И в съседните села 
положението е също - и там няма момичета.

Гложапи са сговорил и успешно организират 
акции за подобряване па жизнените условия.

- През изтеклата година за комунално-битови
те дейности в нашата местна общност изразходва
хме над 153 000 динари, които бяха осигурени от 
Дирекцията за пътища и строителни площи, мест
ното самооблагане и населението, казва ТАСЕ 
ИЛИЕВ, председател на Съвета на местната общ
ност в Гложпс. - Прокаран е нов пат от Воденици 
през махала Големо осое до махала Биинцисдъл- 
жипаЗ километра, разширени са и прокарани нови 
селски н махленски из/тища с дължина около 40 
киломе тра. Тази година трябва да прокараме нов 
път от центъра на селото до махала Личаровци с 
дЗкЛЖипа 2 километра. Ще предприемем мерки за 
завършването на селските згради при гробищата, 
поддържането на махленските пътища, поправ
ката и уреждането на моста на Люба тека река (на 
четвъртия киломезър от Босилеград за Гложис) 
н за поддържането на селските сгради, изтъкна 
накрая Илиев.

Акцията на Общинската скупщина и явното 
предприятие за ГПТ съобщения в Републиката за 
въвеждане на безжични телефони в босилсград- 
скнте села е приета радушно и от селяните в 
Гложис. Според думите на Тасе Илиев, 58 домак
инства от това село вече са проявили желание да 
въведат телефон. Накрая да кажем и това, че 
почти всяко гложко домакинсто има радиоапарат. 
Голям е броят на телевизорите и елек трическите 
уреди. Едва ли има къща в селото, от която да не 
с излязъл висшист, полувисшист или среднист, а 
техният брой се увеличава от година на година.

Богослов ЯНЕВ

почина. За него писаУсмихна тия, с черен тънък Гук скоро 
мустак Ванчс Миланов срещнах Занко Сланойков в ‘Братство”, 
в Основното училище в Дими- в статията “Престана да трака и 

Той има званието ме- последната воденица.” Тъкмо 
и нова моят баща беше този воденичар

Гложйе е планинско соло в централната част 
на Боснлсградска община. Граничи с Долна и Гор
на Лнснна, Долна Любатп, Църнощнца, Паралово 
и Босилеград. Къщите на гложапи се разполо
жени по югоизточните склонове на Гложка план
ина и са групирани в махалите Липа, Кории, Ку- 
мовци, Бобарчаньс, Личаровци, Качаровцн, Гър
ци, Чавдароццп, Марннковцн, Мартиновица, Ба
ници, Големо осое. Село н в други по-малки ма
хали. В 112 домакинства понастоящем живеят над 
350 жители, конто сс занимават предимно сз*с сел
ско стопанство. Има п отлични строители, кои то 
отиват на печалба във всичките бивши югорепуб- 
лнки. Някои жители от това село работят в пред
приятията в Босилеград.

Селото е електрифицирано, построено с ново 
основно училище, изграден с път от Гложки дол 
до центъра на селото, който спръзпа Гложйе с 
регионалния път Босилеград - Босна кобила - 
Враня, във всяка къща с въведена питейна пода, 
изградени са нови селски и махленски пътища 
(пз>т до всяка махала). Селото има телефон п ма
газини. С една дума - създадени са всички условия 
за добър живот.

През изтеклите няколко десетилетия голям 
брой гложапи се изселиха в различни краища на 
бивша Югославия. И тук има махали без младост 
н жизнерадост, махали с малцина остарели план
инци, неокосенн ливади, неизоранн ниви, но през 
последните няколко години е спряна миграцията 
на населението от това село. Понастоящем в Гло
жйе има 32 младежи за женпдба. 21 деца п мла
дежи, които учат в Босилеград, над 20 деца на 
възраст от 1 до 7 години, за една година са родени 
4 деца, през последната година в селото са склю
чени 3 брака. През учебната 1997/98 година в учи
лището учат 5 ученика, а догодина броят на уче
ниците ще се увеличи. Това показва, чс Гложйе се 
подмладява.

тропград.
диатор. Това е нова дума 
професия, необходима в големи- с две малки воденички и сравни- 
■гс училища н ноиото иремп на тслио добро стопанство, което 
маркетинг. Посредством учени- може да прехранва едно семей

ство. 11о все пак ние децата, два-чсската кооперация тук се пла
сират книги, списания,тетрадки, ма братя и сестра, се разпиляхме 
разпределят се билети за раз- и под планината Ьела вода ос- 
лични представления, уреждат така само майка ни. 
се сметки те на кооперацията и Първо учих в Бистър, после 
огце много други задължения в в Тетово и Скопие. Завърших 
училището. В негова комметен- ВПШ и станах учител по руски 
ция е и разнространяиансто на език. Седемнадесет години рабо- 
де гского списание "Другарче" - тих като преподавател по руски 
тук се пласират 570 екземпляра, в Трз.нски Одоровци. Още в 
За всес транното му сътруднице- първите години на службата ми 
ство с редакцията на списанието там дойде Росанда, момиче от 
и за приноса в неговото популя- Цървсна ябука (Бабушничко), 
ризираис сред децата Съветът да преподава ерз.бски език. Зао- 
за ознаменунане на 35-годишни- бичахме се, станахме съпрузи, 
пата на списание то го удостои с 
благодарствена грамота. Ванче студенти в Ниш, във факултета

имаме два големи сина, които са

............................................................................
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Матов и Велинов участваха на конгреса 

на агроспециалистите в Земун
Ванче Миланов пред собствената си къща в Гоиндол

Миланов си има кабинет, счето
водни книги и бюро, има пълно 
работно време и е постоянно в 
дижение по обширните кори
дори и ученически стаи.

А как се е озовал в Дими
тровград?

- Аз съм от Горно Тлъмино, 
село на около 33 километра от 
Босилеград. Баща ми се казваше 
Стое, роден е през 1930 година и 
е съученик на познатия босиле- 
градчаннн Миле Присойски, с 
конто е седял в един и същ чин.

Институтът за животновъдство от град Зе
мун, с който вече дълги години успешно сът- 

Ч % рудничи ЗК ”Сточар” от Димитровград, през ми- 
' • - - — Ц палата седмица отбеляза 50-годишнината си. По 

този повод от 8 до 10 октомври т. г. в Земун беше 
Ч организиран научен конгрес, на който бяха пред

ставени около 100 научни разработки от област
та на животновъдството. Освен югославските

по електроника.
В канцеларията на Основно

то училище е весело. У всички 
присъстващи има някаква поло
жителна енергия. Може би за
щото сме от два отдалечени края 
- Босилеград и Димитровград - 
но сме подобни по стремеж да 
учим и да отиваме далеч от род
ното си място. Един веселяк от 
присъстващите казва, че Ванче 
е "снаха на Димитровград”.

Ванче не е съгласен, понеже 
съпругата му е от Бабушнишко, 
учила е в Крагуевац и са се нас
танили в Гоин дол. Построили са 
хубава къща. Тук са от 1985 го
дина, пътуват с автобус, водят и 
малко стопанство, колкото за 
нуждите на семейството. Пусна
ли са корени, дето се казва, а в 
Босилеград по-рядко отиват.

Ванче Миланов е добър чо
век, спокоен, дружелюбия. Във 
връзка с днешната му професия 
казва, че е доволен, защото мар
кетингът е интересна област, а в 
училищата се усложняват функ
циите му. Той е ръководител 
Училищната кооперация, 
снабдява учениците с книги и по
собия, а те са към 1200 
паралелки. Има и задължения 
по трудовите акции на ученици
те, екскуриии подобно.

На прощаване си пожелава
ме добро здраве и щастие. Искам 
снимка, но да е от Гоин дол и 
новата къща. Получавам я още 
на следващия ден. Това се казва 
да си просветен работник, да си 
изпълнителен и точен в работа- 

защото училищният звънец, 
разпределяйки ти времето на ча
сове и минути, завинаги ти е вса- 
Дил тези качества.

| I V ■ г я
. специалисти, на конгреса участваха и известни 
I учени от Франция, Италия, Китай, САЩ, Гер- 
| мания и други страни. Сред участниците на кон- 

у греса бяха и представители на земеделската ко
га операция ”Сточар” от Димитровград - дирек- 
Ш торът Ивица Матов и агрономът Никодие Вели

нов. -------------------------------------—....

“V
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ГРАДИНЬЕ

МАКСИ - ТИКВИЧКАСточар” изкупва млякото
Желюша, нан-голямошо 

крайградско село в Днмнш-
По инициатива на жителите на Градинье, от 7 ноември 

земеделската кооперация “Сточар” от Димитровград започна 
да изкупва млякото от животновъдите от това село. Работ
ниците от "Сточар” прибират млякото всяко утро от 6 часа до 
6 часа и 30 минути пред магазина на ”Търгокооп” в селото.

Млякото, което се изкупва от селяните, се преработва в 
млекарницата на земеделската кооперация в село Желюша. В 
момента тази млекарница всекидневно преработва около 600 
литра мляко. Най-големи снабдители на млекарницата понас
тоящем са животновъдите от селата Радейна и Смиловци.

т. г.

ровградска община, е изве
стно но производството 
домати. ”Най-хубавите до
мити за мезе с ракия са 
люшкате”, казваш меракли
ите. Но не само

ни

же
ня

вкусни чер
вени домити се раждаш в Же
люша. В градината наЛенче и 
Иван Гигови тази години до
мати може би

която

в много

Втора окръжна изложба на 

овце и кози в Пирот
не е имало 

какшо миналата, но затова 
нък тиквички има колкото 
щеш. Една от тях е рекордьор 
в общината, а може би и в По- 
широки мащаби - нараешнала 
е цял метър! ”Може би тик
вичката щеше да расте още, 
но ме беше страх да не я По
пари сланата", казва госпожа 
Гигова.

На 9 октомври в Пирот бе организирана втората окръжна 
изложба на овце и кози. Покровител на изложбата, на която бяха 
представени около 500 породисти овце и кози, беше Министер
ството на селското стопанство, а организатор - Заводът за селско 
стопанство от Пирот.

На манифестацията участва и димитровградската земеделска 
кооперация Сточар”, която се представи с 30 овце и 8 агнета от 
облагородената пиротска и плевенска черноглава раса.

та,

А. т.Б. Д.
Лилия Нейковао 17 ОКТОМВРИ 1997 г. IшШ
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МАТЕМАТИКАТА Е
ЛЕСНА, КОГАТО Я 

ПРЕПОДАВА 

МИРЯНА АЛЕКСИЧ
давашелка т, математика, но 
общеаиения живот

е не само отлична йрейо- 
11 активна участничка в

г - ~ На УчилшЧешо и града. Тл е йпсасшааишел
Гимназията в Общината, елен наИзГп,лни2л2Г22т и

Уп1~ “ и Провеждането на всички закони и
решения ио отношение на Просветата и културата в града.
в ”Бра^во”’КСИ'1’ 46X6X6 Л" стати,,тс за просветните работници

Чрез песен и игра бе представен "Букварът на детските права"

"СЕДМИЦАТА НА ДЕТЕТО" В ДИМИТРОВГРАД
на

РАДОСТ, СМЯХ И ИГРА- Да, с голямо удоволствие

жизнен опит и духовна красота са формирали и моята личност 
като педагог и човек.

Димитровград от 6 до 12 октомври т. г. се ито за пръв път влизат в нея, а в Културния център 
проведе Седмица на детето”. О г понеделник до бе представен "Букварът на детските права”, 
събота, всеки ден

И в

В петък беше най-интересно. Цяла една улица 
училищен двор ехтеше от детски смях, песен и стана рисувателна площадка за децата, след което 
весела глъчка. Както и винаги, най-активни бяха в училищния двор бе изнесена специално подгот- 
децата от детската градина. Та нали те са ”най- вена програма . В Спортния център беше про- 
деца ! В понеделник дечурлията бяха запознати с веден традиционният крос на учениците от Ос- 
Международния ден на детето и "Седмицата на новното училище, в Културния център се състоя 
детето”, беше открита изложба на детски худо- промоция на "Антология на българската поезия 
жествени^творби, организирано театрално пред- за деца”, организатор на която бе детското спи- 
ствление "Вълкът и трите прасета”. Във вторник сание "Другарче”. Вечерта - танцова забава ! В 
бе проведена акцията "Другар на другаря”, пред- събота децата гостуваха в радиото, а имаше и 
ставители на детската градина бяха в Пирот. В детски тетър: ”Карлсон, който живе на покрива”, 
сряда председателят на Общинската скупщина бе- Накрая всички останаха доволни
ше гост на учениците, децата видяха представле- съгласиха, че една седмица е малко за децата, 
нието "Пепеляшка”, детската градина посетиха Всяка година трябва да бъде "Година на детето”! 
гости от Пирот. В четвъртак в детската градина

някое кътче, улица или

* Къде и как заобичахте 
тематиката?

ма-

- Родена съм в Димитров
град в старо търговско семей
ство. Детските и ученическите 
ми години протекоха спокойно 
и разнообразно. Растях в ста
билна семейна среда и като 
всички млади хора, търсех се
бе си, много неща ме интересу
ваха. Интересуваше ме спор
тът, играех баскетбол, обичах 
музиката, опитвах се да свиря 
на цигулка, обичах да чета кни
ги, театралното изкуство. 
Признавам си, все пак повече 
ме влечеха естествените нау
ки. Не само математиката, но 
и физиката, химията, биоло
гията. Задачите по математика

се

бе организиран тържествен прием за децата, ко-

Миряна Алексич
решавах с лекота, даже имах
успехи в математическите състезания, но още не мислех, че тя 
ще ми бъде професия, че и други ще уча да я разбират и обичат. 
Родителите ми желаеха да стана лекарка или аптекарка, а пък 
аз си мечтах да бъда технолог или специалист по ядрена физика. 
По една случайност ("случайните случайности случайно се 
случват”) записах математика в Природноматематическия 
факултет в Белград. И не съжалявам. Мои професори бяха 

математиката в Югославия: Джуро Курепа,светилата ма
Рашайски, Орлов, Дайович, Парезанович. По време на следва
нето ми още не мислех, че ще стана учителка, защото бях в 
първата генерация, която учеше информатика и програмиране. 
Времето на компютрите беше започнало и си мислех, че ще 
намеря себе си в някой компютърен център. Когато станах 
абсолвент, се върнах в Димитровград, получих място в Гимназ
ията и разбрах, че мога и имам желание и дарба да пренасям на 
младите поколения знанията, които получих във факултета.

На рисувателнта площадка и най-малката художничка Драгана Ангелова.

* И сега вече си обичате професията, нали?
- Да Обичам и предмета си, и учениците. Старая се матсма- 

тиката да им бъде разбираема и полезна като наука. Някои мои 
ученици вече са признати специалисти по информатика, тясно 
свързана с математиката. Те са моята гордост, моя успех в 
професията, която "случайно” избрах.

В Гимназията има един кабинет с компютри, скенери и ин- 
тернетови връзки. Там заварих двама ученика, на които препо-

ДаВДалиборЛДенков^хг> ГУ/^клас^огото интересува информа- 
тиката и коРйто е определено бъдещ студент по електроника:
знанията6 които^олущтх*^ ^рофемрката ^ж*Аяекдач. Тя е 
способен специалисгмигизвънрдеден педа^о ^ е еДин от

в Гимназията.

и всичкитеВ кроса участваха над хиляда ученици
имаха голямо желание да спечелят победата.

"Бъдещият художник" дава първото си 
изявление по радиото.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАДв си

туациите, които 
най-добрите ни преподаватели

Г"йг9:с- иГ«г.-рГр= 
....- ” т™

* Г-жа Алексич, имате ли още други иитересовапия.'

и България. В течение съм на вси гко, ко^ ^ ски език с
нужда и превеждам. Полз билаРлюбител на литерату
рата *ибелетристиката!ИЧета ГоД, осведомена съм за нови 
продукции и нашумели книги.

И имат, и нямат дърва за отопление
В Босилеградска обир....  не рядко зимата предвидените 300 000 динара за матсриалннте

пристига внезапно, без да чака календара. За- разноски, от които се купуват др«,
попи тахме компетентните в Гимназията и новното училище досега е получило само 80000 

Основно?™шлище в Босилеград осигурили ли динара. За м»териалннге разходи в Гимназията
- воинската

училище засега има дърва за един до два м Ц , , ' „ ,|с ССГа приоритет ще имат;гггг-лгг. гма?-: йггг.—«...
тревожно, понеже има лица, които предлагат ства. ц <ю понастоящем „ Боеиле-
дърва на изплащане. двето град дървата се продават по 100 динара за кубик.

Основната количества При нормални условия на Гимназията са необ-
дъпваТв тша че Общинската скупщина не им ходиш, оцоло 150, а на Основното училище ок- 
е отпуснала навреме необходимите средства. От оло 800 м дърва за отопление.__________

Лилия Няйкояа

о17 ОКТОМВРИ 1997 г,



ДИМИТРОВГРАД

Възобновява се дейността 

на танцовия състав
Културно-художественото дружество КЪМ димитровградския 

I |ентър та култура полека, но сигурно възобновява своя та дейност. 
От папалото па месец септември т. г. около 90 младежи и пионери 
от пашата община са проявили желание да се включат в работата 
м<1 танцовия състав към това дружество.

Според предварителните планове, в рамките на танцовия състав 
ще бъдат образувани три ансамбли. Най-добрите танцьори ще 
бъдат включени в първия ансамбъл, докато танцьорите от втория 

ансамбъл, които изпъкнат с качествени изпълнения,
ансамбъл. Това

В РАМКИТЕ НА "ДЕТСКАТА СЕДМИЦА" "ДРУГАРЧЕ" И ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 
ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИЗИРАХА и третия 

постепенно ще 
практически
съществува непрекъсната селекция, която ще допринесе да се 
създаде състезателски дух между ташщориче.

Под ръководството на известните димитровградски музикални

бп.дат включвали в първия 
означава, че в рамките на танцовия състав щеПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКА 

ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА
В рамките на ”Детската седмица” детското

"Другарче” и основното училище литературната и рецитаторската секция при 
”Моша Пиядс ’ организираха в Димитровград Основното училище в Димитовград, които ре- 
представяне на книгата "Слънчев букет" - ап- цитираха свои стихове и стихове от Лптоло- 
тология на българската поезия за деца- Кин- ги ята па български и сръбски език. На промо 
гата е издадена от основното училище "Илия цпята бяха връчени благодарствени грамоти, 
Милосавлевич-Коларац” от Колари, кьдего които по повод на 35-годипнтната па Друга 
вече 25 години се провежда преглед па лнтора- рче" бяха присъдени на нлй-заелужплте за ра- 
турното творчество на децата от основните
училища в Югославия под названието "Извор тия и лица от Димитровградско. Директорът 
на живата реч". Веднага да кажем, че осно- изда телство "Братство” Венко Димитров вра.- 
воположник на тази манифестация с Алекса- чп грамоти на: Общинската скупщина, Оспов- 
ндър Дънков от Божица, преподавател по ното училище, "Балкан", "Комуналац , С во- 
сръбски език в Основното училище в Колари и бода”, "11екара”, I Центъра за култура, Снежана 
поет, който твори на български език. Внданович, Никола Дснков, Катаринл Сиемс-

Сред присъстващите на промоцията бяха и онова, Ванче Миланов, Народната библиотека, 
директорът на Основното училище в Колари на Актива на учителите и преподавателите по 
Радоица Павич, Александър Дънков, както и български език в димитровградското Основно 
Кирил Назъров. пост от София, който заедно с училище. Основното училище в Звонци, Йор- 
Денко Рангелов е съставител на Антологията, дан Миланов, Основното училище "Илия Ми- 

В книгата са публикувани 63 стихотворения лосавлевнч-Коларац” в Колари, Александър 
за деца от български пости, проведени на сръ- Дънков, Кирил Назъров, Радио Ниш-смисията 
бски - от Петко Славейков, Иван Вазов, Елин на български език.
Пелин. Дора Габе, Никола Вапцаров... до Ки
рил Назъров и Янаки Петров. От български на училища в Димитровград. Градската галерия, 
сръбски език стиховете са превели: Звониммр Народната библиотека и Общинската скупщи- 
Костич Паланскн, Мнлорад Геров и Денко Раи- на, къдсто бяха приети от секретаря на ОС

Иван Янков.

На промоцията присъстваха и членовете ма
списание

заптието на списиаието ведомства, предприя-
на

На една репетиция

Шпира Тричков и Красимир Георгиев в малкатаизпълнители
спортна зала на Димитровградската гимназия всеки вторник и 
петък се провеждат репетиции на бъдещия танцов състав.

Тъй като в Цензъра за кул тура възнамеряват в близко бъдеще 
да ангажират професионални хореографи от страната и България. 
Тричков и Георгиев ще имат задължение да "поддържат" хорео
графиите на тези професионалисти.

Участниците в промоцията посетиха двете

б. Д.
а. т.гелов.

Свидетелство за вандализма 
на едно ужасно време

нови книги ПЕТАР ГЕРОВ

Заспало
огнище

Според някои сведения, манастирът в Изатовци е бил много 
но-монументален от Поганонския манастир. Известно е. че там 
е било открито първото килийно училище в тези краища.

Времето на създаване на колхози беше трагично за 
манастира: тогава започна неговото разрушаване. Част от 
каменните блокове и днес може да види всеки, когато минава 
край обектите на фермата в Изатовци. За монументалността 
на манастира най-красноречиво свидетелстват грамадните 
каменни стълбове, които днес сс намират в мазето на сградата, 
първоначално построена за събиране на мляко н пребиваване 
на овчарите. С тях е подпряна напречната греда на сградата. 
По-късно тази сграда е служила като кошара н тъй като в нея 
са лежали овце и крави, стълбовете са потънали в тор!? Какво 
свидетелство за вандализма на едно ужасно време!? На всичко

ЗАСЦАЛО
ОПЬЙШТЕ

Тази година авторите от Димитровградско пуб
ликуваха повече книги, отколкото през изми
налите години (Миле Пенков, Велимир Костов, 
Наташа Панич, Ратко Ставров, Петър Геров и
други).

За всички тези книги е характерно, че се 
появиха на сръбски език, във видни издателства и 
че предизвикаха голям интерес.

"Заспало огнище” е третата книга на Петър 
Геров. Първите две книги - "Дете" (1995) и "Вре
мената бяха такива" (1996) - бяха едно интересно 
явление на нашето литературно небе. Те като че 
ли бяха подготовка за новата му книга, която е 
по-цялостна и по-сложна. В нея се открояват сти
хотворения, които са освободени от емотивси и 
опростен израз, с по-задълбочен поглед към 
света, който той наблюдава. Стихотворенията са 
с по-богат речник и лесно разбираеми фигури. 
Римата е по-успешна, мисълта по-ясна.

Стихосбирката е посветена на родния край на 
(Радейна) и авторът му се обръща като 

на любима "да не му отиде от сърцето” ("За 
тебе”). Той си спомня за бащината къща, "пълна 
с деца" ("Моите сънища") и за своето детство, 
когато е бил пастир. Заспалото огнище с мета
фора, която говори за нещо мъртво, но не съвсем, 
въпреки че, когато погледнеш по-добре, всичко 
говори, че все пак ще умира: огнището, къщата, 
листата пред къщата, свирджиитс... и на края 
майката. Стихотворението "Рамка от сънища" е 
посветено на Димитовград.

Според Денко Рангелов, който подписва ре
цензията, стихотворенията на Петър Геров са 
"носталгични импресии от детството” и "дълбоко 
преживяване на нашето време, в което са 
нарушени основните човешки стойности".

Отпечатването на третата книга на Петър 
Геров е факт, който ни радва. За читателите, 
които следят неговото творчество, тя може да 
бъде приятна изненада и вълна, която може да ги 
върне от сегашното в миналото и да им зададе

Желязният кръст от
манастира

някои въпроси. И това е всъщност основната 
стойност на тази книга.

писателя

Камените стълбове отм. в.
манастира в Изатовци

служат като потпорка в
сградата на овчарник

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Страхувам се 
Разголен свяЩ 
Тревогата отвежда 
В Покоя па душата 
Мрачни утра 
Развилняло се е 
Всекидневието 
Слушам гарван 
Граче
ОШ височините 
Предчувсшвува зло

отгоре, н иманярн са се опитали да направят дупка в единия 
стълб, защото са били уверени, че стълбовете са кухи и чс в 
кухините им са скрити пари. Може би същите иманярн са 
разрушили и прекрасната каменна чешма, от която допреди 
две-три години бликаше студена питейна вода.

От манастира днес не е останал камък на камък. Миналата 
година падна н конакът. На мястото на манастира някой с 
побил железния
новите поколения какви са били някои от техните предци - 
рушители на манастири. Някои от тях още са живи, други вече 
не са на този свят. Дали са в рая или в пъкъла, един Господ знае.

А. Т.

манастирски кръст, който да подсказва на

Превел: М. В.
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КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО 
ДУХОВНА КУЛТУРА (6) ° НА ПРАВОСЛАВНАТА

ДА СИ ПРИПОМНИМ
РАЗГОВОР с НИШКИЯ ВЛАДИКА ГОСПОДИН ИРИНЕЙ Паметници от НОБ ч 

в Димитровград, 

Бурела и Дерекула

внивш
РУХНАЛИТЕ ЧЕРКВИ НЕ 

ТРЕВОЖАТ НИКОГО19
№

Ш• •
«1§ча|Й

(Продължение

• Вярващите желаят черквите им „ к-™ 
надяват някой друг да |1звъвш|.тп«« гтб^Д Реставрирани, но се 
ду Нишката епархия и локалната вла^т“Р° сътрудничество меж- 
ставрацията на черквите се Димитровград • В ре-
вероизповеданията, Министеп<-тп.,т ,очпат Министерството на 
защита на паметниците на културата"• ЛуЛтурата " :!ав"Дьт за
пазени само в черквите със свещеници • Лой'КН"ГИ СЯ ЗЯ' между СПЦ и БПЦ ещсници • Добро сътрудничество

ОТ миналия брой)
Димитровград и селата в Бурела и Дерекула също 

така зачетоха подвига на своите съселяни, загинали 
в народноосвободителната борба, и повдигнаха &№ 
възпоменателна чешма в село Поганово, паметник в §8 
Долна Невля и възпоменателни плочи в Трънски 
идоровци и Гоин дол.

Чешмата-паметник в Поганово е една от най- ** 
хубавите чешми в общината. Повдигната е на 29 
ноември 1954 година по случай Деня на републиката 
и 10-годишнината от освобождението от фашизма.
На поставената

ШшЯШщ§§

Д. Невля: Паметник-чешма на падналите 
бойци в НОБ от Невля, Скървеница и Борово

Предполагаме, че н Заводът за защита 
рата е готов да помогне. Включаватс

- Заводът за

. Чна чешмата плоча са записанина паметниците на култу- имената на следните бойци:
Маноилов Л. Васил, роден 1915, загинал 1944 
Марков Д. Васил, роден 1924, загинал 1945 
Златков И. Илия, роден 1920, загинал 1945 
Машич Димитър, роден 1901, убит 1943 година.
В Долна Невля на 4 юли 1950 година Съюзът на 

бойците и селяните от Невля и Борово построиха 
чешма-паметник с имената на 14 бойци от Невля, 
Борово и Скървеница.

Петров В. Ангел, Долна Невля 
Тошев П. Георги, Долна Невля 
Ангелов М. Крум, Долна Невля 
Тодоров А. Милко, Долна Невля 
Вучуревич Илия, Долна Невля 
Тошев П. Любен, Долна Невля 
Михалков Д. Камен, Горна Невля 
Георгиев Т. Александър, Скървеница 
Соколов Т. Ангел, Борово 
Донков К. Денко, Борово 
Глигоров С. Талко, Скървеница 
Илиев Т. Ангел, Борово 
Митев А. Нацко, Борово.
На сградата на училището в Трънски Одоровци е 

поставена възпоменатална плоча, на която са запи
сани имената на следните загинали бойци:

Мирко Г. Алексов (1927-1945)
Александър Симеонов (1925-1945)
Недко Д. Цветков (1922-1944)
Никола С. Петров (1912-1941)
На сградата на кооперацията в Гоин дол е поста

вена възпоменателна плоча на загиналия боец от 
селото Борис Г. Иванов. Възпоменателната плоча са 
поставили Общинският отбор на Съюза на бойците 
и местната организация на Социалистическия съюз. 

На възпоменателната плоча- е записан следният

ли го в проектите?
в РеставРайиятаП^^-старите^:рам1сж^”но<ние^с\11е'благс>дгрниа ВИНЯГИ 
никога не отказват да ни подпомогнат, когато ги поканим Тяхната
за Га^побпот'3 В СЛУЧаНТе- КОГПТ° Трябва » « открият възможнос™ 
този сми^ те запазване на основната архитектура на храмовете. В този смисъл, те се включват в почти всички реставрации.

понеже

* Религиозните секти, по всичко личи, намериха "добра” почва и в 
нишко?СТРа1Ю’ М°ГаТ Л“ ТС Д“ ”ш,рсят” п Димитровградско и Бабуш-

- За съжаление, религиозните секти все повече "покриват" страната 
ни. Наи-многобройни са те в градовете, а по-малко в селата, понеже 
нямат много интереси в този беден свят, който живее в селата. Но, за 
съжаление, и там съществуват - не колкото в градовете, но все пак ги 
има.

Гробът ни
ош десет години. Великотърновският митройолит дядо Григорий 
лш каза, че нямало Пари. Може ли СПЦ да се включи в това 
начинание?
- Доколкото съм аз запознат, там се води полемика между 
археолози и изкуствоведи как да бъде извършена ре
ставрацията. Аз знам от дядо Григорий, че БПЦ се застъпва за 
пълната рестарвация на този голям и стар комплекс. Ако 
започне една такава реставрация, ние ще се включим с 
дарения, въпреки тежкото материално положение, в което се 
намира СПЦ.

Се. Сава в гр. Велико Търново се възобновява Повече Възпоменателната чешма в Поганово

* Когато започнах да се занимавам с тази тема, още в началото се 
сблъсках с недостиг на точни данни в черковнатата документация...

- За съжаление, през изминалите 50 години църквата беше в тежко 
положение. Преди войната свещениците имаха задължения да под
готвят "летописи”, в които да обхващат историята на черквата, състо
янието и всичко онова, което в този период е било свързано с дейността 
на черквата. Наместниците са имали задължения да съветват свеще-

1ИГ йЛШтекст:
"Борис Г. Иванов, роден на 1 октомври 1922 година 

в село Гоин дол, участвувал в Народноосвободител
ната борба от 10 септември 1944 година. Героично е 
загинал в борбата срещу германците на 12 април 1945 
година при пробива на Сремския фронт.”

В Димитровград е повдигнат паметник на Васил 
Иванов - Циле (1908-1942) и е поставена възпомен
ателна плоча на 53 бойци, загинали от цялата околия 
по време на освобождението на Югославия от фаши- 
зма(1). Плочата е поставена на 10 октомври 1954 
година, в деня, когато бе предадена за употреба но- 

сграда на гимназията. На този ден в Димитро
вград се състоя голямо тържество с околийски ми- 

Това беше голяма трудова победа. Дотогава 
гимназията работеше в бившия офицерски дом, в
който днес се помества каучуковата фабрика. или от преданията.

Третият паметник от НОБ в Димитровград е въз- Манастирът при Изатовци, построен през 1703 
поменателиата плоча, която бе поставена по случаи и окончателно бе разрушен през 1961 
заминаването на Първа царибродска бригада на фро- годнна Останали са само два масивни стълба да 
нта, но с една грешка. Там беше записано, че бри- напомнят за тъз1, паметник във Висок, в който е 
гадата е формирана на 28 септември. работило и първото килийно училище. В село

На паметника е записан следният текст: Изатовци е разрушен и паметникът на някой си
"От бойците на Партизанския отряд Момчил вой- н муртизан, загинал тук, минавайки на кон

вода" и гражданите от Димитровградско на 28 сеп- " мочурИЩето. 
тември 1944 година в Димитровград е формирана Изчезнала е и турската джамия, която според 
Първа царибродска бригада, която взе участие в бор- описанията на пътеписци се намирала в центъра 
бата за освобождението на Югославия от фашизма. „ассгашния Димитровград. Иречек и други авто- 

28 септември 1966 година и спомеНават хубава черква в Лукавнца. В лит-
Съюзът на бойците поправи грешката, кпто напра- т„ та се СПОМенава и черква край Трънски

ви нова плоча и я постави но сградата на Общинската Одоровци. За съжаление, същата съдба очаква 
Текстът обаче бе преведен ио сръбски и много ДруГИ паметници, които рухват пред на-

Това са черквите в Сенокос,

вата

тинг.

Гпупа журналисти от СРНА посетиха гроба на Св, Сава в гр. 
Велико Търново

всичко е функционирало вниците а от ревизиите може да се види, че

“■“Зййккж
книги, монографии и 

книга с данни за по-зна- 
са само въз

скупщина.
език. шите очи.

Веднага слсд освобождението беше дадена идея в Кпменицп ”Св. дМнтър” при Мъзгош, паметни- 
Димитровград да се построи паметник но падналите кът_костница на загиналите български и сръ- 
бойци от всички войни, включително и но бойците от б<жи войници в Сръбско-българската война през 
НОБ. Разискваше се и къде до бъде повдигнат памет- Гм Планинншкият манастир и много други
никът. Идеята обаче не бе реализирана. Затова бе це в общината, които са в твърде лошо със- 
поставено само възпоменателна плоча с иманата на тоРшс
всички бойци, загинали през НОБ. На тази пло ш ое Когпхо се ГОворн за запазване на историче- 
вписано и името на Васил Иванов-Циле, един от най- ските паметници, обикновено се казва, че няма 
известните революционери, загинал в Белград през и за поддържането им. Проблемът е не само 
1942 година. След това пред гимназията бе поставен в недостнга на пари. Много обществени сгради с 
бюст на Циле (скулптор Душал Донков), а първата историческо значение пропадат само затова, че 
мебелна фабрика в Димитровград получи неговото нс се правят дрсбни поправки, за които не са 
име. Като революционер и известен деятел в кул- нужнн голеМи пари.
тупния живот на града в Кралство Югославия, Васил добър пример за поддържане на историче- 
Иванов е заслужил някоя културна институция да ските паметници е дограждането на^Болевдол-

ската черква от XIII в., манастирчето ”Св. Дими
тър" при Димитровград и Смиловската черква. 

Споменахме паметници от Димитровградско, споменавамс Погановския манастир, зощото 
които съществуват. Много паметници от миналото са тод е под защИТа но държавата и там е направено 
изчезнали. За тях се знае нещо от запазената литсра- много за запазването на сградата и стенописите.

Вогдон НИКОЛОВ

ване.
вите, където е

ЗК .......
иа традицията и не са научно подкрепени.основа

че Сръбската православна црьква и 
време развиват добро* “ Г-ГГ^вя В после,щоБългарскататгг™»...... якйгггйгжгиш

църкви. За съжаление може но църКВИтс винаги са се при-
поради миналото и близаа „ НИЯР Винаги сме имали взаимни посе- 
държали към добрите от 1 ' Павле, начело на наша църковна

Традицията се спазва, ние и те ”а™ година ходих в Рилския 
ЪЯ&ЕЖ* владици.

получи неговото име.
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Шоибродска околия. Отглеждал 400 овце. 150 кош, Петров от Сенокос Александър Питон от Пп.неки 
коне мулета и магарета, имал и 300 кошници с пчели. Одоровци, Олгицл Петрова, Трендафилка и Десимир

- докарал с в.н он, повикал десе1 маИ ’0,|ИИдЛ0 Спец смъртта на момичето всеки нов учител
в селото тапочвал да квартирува в училището, но щом 
пренощувал една нощ,втората |!ечер не чамр-ьквал там,

женски глас качвал:

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ОДОРОВЦИ
(ВИСОЧКИ)

тухли, керемиди
стори-зидари от Крунъц, наел пекар и готвач и построил 
хубава и голяма къща на два етажа. Заплатил на одо-

ср:лшцГтсГк7яГз;о“т?бГкр;пъц ГщцГги «и*™1<тми™,™
го а. До хубавата дървена порта винаги имало две ”Я сам 11аста, Настасия... Гова се повтаряло всеки път 
година. Д< хуо. в | РИшш ко'||с за с „ тсгясе; и чатуй учителите не искали да квартируват в учили-

мм
(Продължение от миналия брой)

Главен поминък на наслението е бил, а и сега е зе
меделието и скотопъдството, особено овчарстпото. 
Някога в Одоровци е имало над 15 000 овце и 1500 глави 
едър добитък. На ред наели селските коне и свине на 
Рид и привечер ги докарвали в селото. Според пре
брояването на домашните животни в Забърдисто, през 
1971 година в Одоровци имало 3160 овце, 320 говеда, 41 
коне, 182 свине; през 1981 год. имало 2950 овце, 370 
говеда, 24 коня, 300 свине; днес в селото има 1000 овце, 
140 говеда, 5 коня, 110 свине и 11 магарета.

Най-богати хора в селото някога били Мнсини, Го- 
цини, Лалннн и Вещерови, конто имали големи имоти и 
отглеждали голям брой овце, говеда, коне, свине, ма
гарета, кози, кокошки... Почти всяко домакинство е 
имало поята вън от селото, а някои от тях имали и по 
две, дори и но три нояти. Стоян Костов имал 3 иояти в 
местностите Нейков въртоп, Градище и Тспош. В Те- 
пош били поятнте на Каладжшшн, Златанови, Круиш- 
ни, Моншнни, Гулиини, Димнтрашкови; в местността 
Клисура - поятнте на Бранкови; п Овча са имали иояти 
Гьорини, Панджини, Дишани, Тоскьшш и Дурузовн; в 
Предине граднне се намирали поятнте на Ненпнп, Йел- 
кьини и Игьннн; в Глама - поятнте на Гоцнни, Мпспнн, 
Лалннн, Вещерови, Кьескьимови и Бошкови; в Орляк - 
поятнте на Такъини, Велчини, Миснни; в Пучос са били 
поятнте на Минкови и Танчини; в Турска ливада иояти 
са имали Димнтрашкови и Станини; в Балабашин - Мнн- 
нни и Гулиини; в Обършина - Каладжшшн...

Водопоите на одоровчанн били на Вна вода, Пучос, 
Чербес, на ръсовските корита, басарските корита, Бу- 
кур (Петърлашко), при Градище, На роват, на Мнльмн 
кладенац, на бунарите при Каладжнините иояти в Бала
башин, на бунарите с корита в ирогона под селото.

Село Одоровци никога не е имало чешма, защото 
изворите пресъхвали, но затуй пък то може да се нарече 
село на бунари. Има ги над 100: в полето под селото; на 
Кладенац. където са им били градините, почти всяко 
домакинство е имало бунар; в Душина бара - 6 бунара и 
корита; Стойчин вир - два бунара и корита; бунари в 
Бара; 2 бунара и корита в Дурузова бара; бунарите 
Радък, Преконь, Минджа, американски бунар... Одоро
вчанн имали две помпи под селото с две големи колела. 
Само от някои бунари водата е била питейна и от тях 
одоровчани са докарвали вода за домакинските си ну
жди. Случвало се е и бунарите да пресъхнат или пък 
водата в тях да намалее съвсем, че да не може да се 
захваща с кофа. Тогава одоровчани докарвали вода от 
Породин и Стубел.

На Кладенац били градините на цялото село. Над 
Локва градини имали Мисини, Газибарини, Велчини, 
Вещерови и Бранкови; в Бара, северозападно от селото, 
били градините на Лалини, Гьиздини, Вещерови, 
Димнтрашкови и Гоцини.

Най-богатият човек в Одоровци някога бил Дими- 
трия Мисии. Той бил най-богатият човек и в цялата

вързани кучета -
ЙЙЗ*ЕГмЗГ&ЙЙЙК ™ Височки О,. щ,

“ггг.к-г: кйжа? лг вд гдагг.
Мнсицото' стена п сградата на Културния дом. Понастоящем че-

Май-много опцс п село Одоронци днес отглежда Нов- меделската кооперация "Видлич дт.ржи в училището 
ко Иванов - 180. Той отглежда и 20 говеда, свине, кози...
В работата му помага съпругата, при овцете па поятата 
са стари те му родители, а па полето му помагат двамата

склад за кашкавал.
През 1956 година в Одоровци било открито домакин

ско-стопанско училище, в което се записали 32 девойки. 
Главен ръководител на това училище е била Станка 
Ковачева от Димитровград, а преподаватели са били: 
Анка Тодорова от Пъртополинци, Вера от Сенокос, 
Милутии Ранчсв от Смиловци, Петър Петров от Сено
кос и др. Обучението за девойките било организирано в 
Мисиното - разказаха ни Йелица Петрова и Марина 
Димитрова, които са били ученички в това училище.

В Одоровци някога имало 5 частни кръчми: Гьорина, 
Мисииа, Пужина, Танчина и Криводолска кръчма и ба- 

Частна барака имал Димитрия Мисин на Кла
денац и Любен Гогов в своята къща. Земеделската коо
перация ”Сточар” имала барака в селото и още една 
Чербес, до водата, където е имала овцеферма, а сетне и 
свинеферма. И сега в Одоровци има две бараки на двете 
земеделски кооперации ’Сточар” и "Видлич”, които 
изкупват млякото на одоровчани и гуленовчани, но из
плащането закъснява, което предизвиква недоволство 
у хората от тези села.

През 1928 година учителят Йован Веберович от Ша- 
бац (всъщност, той е бил германец по националност и 
се казвал Йохан Вебер) и съпругата му Лепосава Алек- 
сич от Лозница, които учителствували в Одоровци ос
новали кредитна кооперация - клон на Кредитната бан
ка от Парачин, а същата година в Гуленовци била фор
мирана потребителска кооперация. Тези кооперации 
работили 4 години, но тогава гуленовчани поискали 
одоровчани да им плащат по 100 динара членски внос, 
ако искат да купуват стоки в потребителската коопер
ация в Гуленовци. Затова учителят Саватийе Спасич от 
Пирот, който също учителствувал в Одоровци, пред
ложил на одоровчани да сформират собствена потре
бителска кооперация. Така през 1932 година в Одоровци 
била формирана земеделска кооперация. В Одоровци 
имало голям брой пчелари, които през 1934 година фор
мирали пчеларска кооперация, чиято дейност била под
помагана от земеделската кооперация. През 1938 годи-

му синове.

калница.

на

"Чукане на гръстници" във В. Одоровци

Училището във Височки Одоровци е построено през 
1900 година на мястото, на което е и сега. Казват, че и 
преди това имало стаи, направени от дъски, които слу
жили като училище. От 1948 година в Одоровци се е 
учило до седми клас - непълно основно училище. В 
основното училище е имало над 200 ученика от Одо
ровци и Гуленовци, а обучението е провеждано и преди, 
и след обед. Хората от Одоровци и Гуленовци помнят 
много учители, които са били не само просветни дейци: 
Йован Веберович от Шабац, Лепосава Алексич от Лоз
ница, Саветийе Спасич и Миланка от Пирот, Сърба от 
Крупъц, Славка и Димитрия от Висок, Костадин от 
Славиня, Любомир и Николина Мишеви, Мария Шука- 
рева, сестрите Мария и Анета от Вълковия, Чеда от 
Висок, Драгица Величкова от Димитровград, Герго Де - 
нков от Славиня, Давитко и Лепа от Градинье, Мара от 
Висок, Герго от Сенокос, Асен от Висок, Васа Петров 
от Славиня, Милутии Ранчев от Смиловци, Павлина и 
Кирил Петрови от Брайковци, Бойко от Висок, Петър

на кооператорите решили да купят мелница, движена с 
помощта на трактор, за да подобрят живота на хората в 
селото. Голямо увеселение станало, когато мелницата 
започнала да работи.

- Следва -
Цветанка АНДРЕЕВА

докато намерим комбайн.
... В селото са останали само старци, а с тях и ние, 

десетина по-млади, но само аз съм семеен, останалите 
още ергенуват - ергени на 40 години. През лятото много 
работим, има и повече хора, но когато завее - с добитъка 
и кран печката. Нямаме си компания, сами сме, откъ
снати от света...

Никола сипва ракия, кани ме да взема от сиренето, а 
то - хубаво, топи се в устата.

- Да не забравя още една голяма мъка. Почина със
едка ми и едвам я закарахме в гробищата. Пътят про
паднал, гробищата не се виждат от бурени, черквата 
рухнала... Договорихме се с Манча и останалите, когато 
попривършим кърските работи, да приготвим материал 
за покрива на черквата и ако ни помогнете, ще я по
правим.

Обещах. Защо да не помогна, та нали и моите деди и 
прадеди са в тези гробища. Може би душите им се лутат 

гората на столетните дъбове, над рухналата черква 
проклинят, че сме небрежни, че сме ги забравили.

Поприказвахме си още малко и аз си тръгнах. Небето 
се разведри, слънцето отново огря зелените боровски 
баири и полупустото село. Душата ми се вълнуваше. С 

любов и въодушевление Никола говори за селск
остопанските работи, за сеното, за добитъка... и колко 
му е мъчно за старците, опустялото село, лошите пъти
ща, рухналата черква! Голяма тъга, тревога и отчаяние 
вселява в душата на този трудолюбив човек днешната 
печална картина на село Борово. А само преди няколко 
десетилетия то беше най-голямото село в Димитровгра
дска община (1342 жители). Днешните боровци са два
десет пъти по-малко, а повечето от тях са старци. 
Оставени сами на себе си, "грохнали" като черквата, но 
горди, те не искат да коленичат и молят. На тия хора 
обаче трябва да се помогне. И особено на ония, които, 
като Никола, се върщат на бащините си огнища 
вя ват селата. Още повече, че селото е основата ни, то е 
на преден план и в новите развойни насоки на държа
вата. И е наш дълг.

Райкьол
Южно от Димитровград, като последно стъпало на 

планина Гребен, е Райкьол - бърдо ли е, планина ли е 
със своите 1000 метра надморска височина, прекрасните 
цветни ливади, студените извори и двете боровски ма
хали Райкьол и Кульинци. В Борово днес има десетина 
по-млади хора, половината от които живеят именно в 
тези махали.

Един от тях е Никола Зарков, "захапал” вече петото 
Яна и децата Валентин идесетилетие, със съпругата си 

Драгана. Заварих ги на близката ливада. Небето се беше 
навъсило и те усилено събираха миризливото зелено 
сено. Велентин не беше с тях - изкарал е на паша голя
мото стадо.

- Погледнете сеното -памук, душа! - вдъхновено каз
ва Яна, носейки купа сено.

- Човек да го яде - подвзе Никола с глас, изпълннен с 
любов и надежда. - Почакай малко, ей сега ще при
вършим работата и ще седнем да си поприказваме.

Приятната, опойна миризма на окосената планинска 
трева ме "накара” да взема, по-точно, да прегърна ма
лко сенце. Навярно като памук - ситно, меко, опойно. 
Сено на моята младост! Неусетно в мислите се върнах 
на младини, когато събирахме сено, търкаляхме се по 
него, нощем в него и спяхме. То ни бе 
покривка. Не ни трябваха френски парфюми - мири
шехме хубаво, на младост, на сено.

В действителността ме "върна” гласът на Никола:
- Дека си одлутал, остави сеното, па да идемо на по

Никола и Яна Заркови и тяхната съседка Тана Заркова

круша, с чашка домашна ракия и вкусно боровско овче 
сирене, думите на Никола потекоха като 
порой.

- Дълги години работих в кожарата в Желюша, но 
едвам свързвахме двата края. С брат ми имаме къща в 
Желюша, там живее дъщеря ми през учебната година, 

през ваканциите е тук, помага ни в селската работа. В 
най-острата криза се върнах в Борово, купих добитък и 
започнах нов живот. Имам над 100 овце, пълна кошара 
с крави, бик, свине, кокошки. Пълен двор - пълна душа. 
И нова къща си построих, купих трактор. Здраве имам^ 
всичко имам, но... Ех, това проклето "но"! Освен сире
нето, което се търси много, просто ми го грабват от 
ръцете, непрекипело, останалото съм принуден да про
давам на матрапази едва ли не на безценица. "Сточар" 
рядко изкупва добитък, а когато изкупи, не плаща с 
месеци. Сърцето ме заболи, когато погледна пасбищата 
- трева до колена, Боровско поле - море, нови обекти 
пустеят и пропадат... Забравени сме от всички, от общи
ната, от държавата. За нас се сетят когато наближат 
изборите и когато трябваме да ги гласуваме. Ето, бяха 

забравили и по време на вършитбата, дни изгубихме,

по
пролетен 11 НИ

какваа

ше и постилка, и

чашку.
Малко ядосан, че ме върнаха в настоящето, тръгнах 

след тях. Беше ми позната любовта на Никола и Яна 
към селото, нивите, ливадите, добитъка... Тази любов 
стопля сърцата им и разхубавява живота им.

На софрата под старата прегърбена и "преродила"

и съжи-

ни
Цветко Иванов
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СП°РТ © СПОРТ СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ГРУПА НИШ

Савов, Ковачев, Чавдаров, Василев, С. Павлов, То
доров, Ивков и Греков, както и Е. Павлов, Р. Павлов, 
Тончев и Костурков.

ФУТБОЛ - МЛАДШИ КАТЕГОРИИ
” РАДАН” - ” БАЛКАНСКИ” 12:0!?

ЛеПшк, 8 октомври ш. г. Зрители: 540. Сър

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДАНАпион-
Анржели; в 44, 50, 58, 63± 82 и Джорржевич в 86 ЕРСКИЯ ОТБОР

Жълти картони: Анржелич и Младите футболисти на "Балкански” продължа- 
п А . ват по стаРомУ - редят само победи. Пионерският
ь л кръг на Сръбска дивизия - група Ниш ”Бал- състав на "Балкански” победи връстниците си от 

кански претърпя едно от най-тежките поражения в Бабушница с 9:3 и се укрепи на първото 
своята история. От срамното поражение още по-тре- групата, а в неделя ще играе решителен мач срещу 
вожно е отношението на футболистите към играта, "Раднички П” от Пирот.
особено на младите. Положението е тревожно и ръ- Мачът между юношеските отбори на "Балкан- 
ководството на клуба трябва да реагира бързо, до- ски” и "Йединство” от Пирот не се игра поради неид- 
като всичко не е потънало. ^ нането на пиротчанци. Първенството завърши, но

Вече стана ясно, че Балкански” няма отбор за "Балкански” трябва да играе отсрочения мач срещу 
тази силна дивизия. "Лужница” в Бабушница.

НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ 
ПРОМЕНЯ АТЛЕТИЧЕСКАТА 

ДИСЦИПЛИНА”

ия:

място в
Неотдавна приключи 

дишният атлетически 
Това беше

тазго- 
сезон.

повод да проведем ш 
разговор с най-добрата димит- Ш 
ровградска атлетка Душица Я 
Деянова.

В кон състезания участвахте 
през този сезон?

- Когато става
ПЪРВА ПОБЕДА!

"БАЛКАНСКИ” - "СВЪРЛИГ” 2:1 (0:0)
Димитровград, П октомври 97 г. Сйоршен

център Парк”. Зрители 800. Съдия: Сретен Васич В рамките на "Детската седмица” Основното учи- 
от Ниш - добър. Гголмайстори: Е. Иванов в 57 и П. лище, Червеният кръст и дружеството”Приятели на 
Георгиев в 67 минути за "Балкански” и Б. Вучкович децата” организираха на 10 октомври в Димитро- 
в 59 за ”Свърлиг”. вград традиционния есенен крос за учениците от ос-

Трябваше да изминат десет кръга, за да дойде новното училище, 
първата победа на "Балкански”! През първото полу
време домакините имаха превес в играта и създадоха Влаева, Маряна Гещамова и Саня Петрова (| 
няколко голови положения, които не реализираха, чета); Желько Петров, Бранислав Басов и Йордан 
През второто полувреме домашните футболисти заи- Георгиев (момчета). II клас: Катарина Манова, 
граха на всичко или нищо и спечелиха всичко. В 57 Санела Станкова и Ирена Радивоева (момичета); 
минута П. Георгиев получи топката в наказателното Спободан Младенов, Милан Йорданов и Данило 
поле, стреля силно, но от вратаря топката се отби до Джорджевич (момчета). III клас: Тамара Алексова, 
Е. Иванов, който я вкара във вратата на гостите. Андрияна Найденова и Тамара Косич (момичета); 
Само две минути по-късно - студен душ за зрителите. Саша Вельов, Даниел Станчев и Ненад Станчев 
Вратарят Живкович лошо прецени една висока (момчета). IV клас: Сандра Соколова, Марияна Ми- 
топка, така че Вучкович лесно изравни резултата, това и Тамара Алексова (момичета); Миодраг Геор- 
Мачът бе решен в 67 минута. Станков хубаво подаде 
на П. Георгиев, който от 10 метра уличи целта - 2:1! (момчета).Vклас: Ана Давиткова,МелитаЦветкова 
Неописуема радост на публиката! и Нела Герова (момичета); Боян Глигориевич, Бобан

В следващия кръг "Балкански” отново е домакин Васов и Александър Петров (момчета). VI клас: Саня 
- на 18 октомври ще играе срещу "Радник” от Сур- Тишма, Ивана Владимирова и Таня Иванова

(момичета): Далибор Алексов, Раша Петров и Иван 
Спасов (момчета). VII клас: Йелена Николова, Дияна 

_ _ _ _ _ Стефанова и Бояна Костова (момичета); Игор То-
Димишровград, 12 октомври т. г. Стадион ДОров, Александър Соколов и Васил Андреев 

"Парк”, зрители 100. Съдия: Миодраг Тричкович от (МОМчета). VIII клас: Валентина Ставрова, Алексан- 
Пирот-добър. Голмайсиюри: Исич в 12, Христов в дра Кръстева и Славица Гюрова (момичета); Саша 
/5_от ду си а и Ненов в 37 минута за "Желю та”, а Марков, Драган Димитров и Асен Величков 
Сшанкович в 58минута за "Пърчевии”. Жълти кар- (момчета). 
тони: Манич и Ристич от "Пърчевии”.

В седмия кръг на Окръжната дивизия Пирот 
"Желюша” спечели три нови точки в мача срещу 
последния отбор в таблицата "Пърчевац” от Пирот.
През първото полувреме желюшките футболисти 
играха колкото беше нужно за победата, докато във 
втората част на мача застанаха. "Желюша” остана на 
петото място с две точки по-малко от първия отбор 
във временното класиране. В осмия кръг 'Желюша” 
гостува на "Ерма” от Суково.

ЕСЕНЕН КРОС НА УЧЕНИЦИТЕ
дума за атле- 

тическите състезания за голямата 
награда на Югославия, през 
сезон участвах на 4 митинга и то в 1 
Бар, Байна баща, Суботица и Бел- Н 
град. Не се състезавах на

НАД ХИЛЯДА УЧАСТНИЦИ
този

митинга,
който беше проведен в град Сента. 
понеже бях болна. В моята дисци
плина - бягане на 400

Първите три места спечелиха: I клас: Адрианат моми-метра с 
в Бар спечелихпрепятствия

второто място, в Байна баща също
бях втора, в Суботица заех трето място, а в Белград бях четвърта. В 
генералното класиране след тези митинги се наредих между първите 
три най-добри югославски атлетки, състезаващи се в дисциплината 
бягане на 400 метра с препятствия.

Освен че участвах в тези спортни прояви, аз се състезавах и във 
финалите за Югославската купа, проведени през юни в Белград. На 
състезание заех трето място. След това участвах и на държавното 
първенство по атлетика, което бе организирано в Ниш в края на месец 
юли и там спечелих сребърен медал. Бях и в Атина, където на 28 и 29 
юни т. г. се проведе атлетическото първенство на Балканите. За първи 
път в кариерата си в Атина се състезавах в дисциплината седмобой и в 
генералното класиране заех солидното пето място.

На Европейското първенство по атлетика във Финландия не уча
ствах, въпреки че трябваше да се състезавам в дисциплината щафетно 
бягане на 4x400 метра. Със своите резултати бях се класирала за това 
първенство, но компетентните лица от националния отбор взеха реше
ние югославските атлетки да не стартират в тази дисциплина.

* Доволни ли сте от резултатите, които постигнахте през изминалия

Душица Деянова

това
гиев, Александър Николов и Новко Рангелов

дулица.
"ЖЕЛЮША” - ПЪРЧЕВАЦ” 3:1

сезон?
Д.С.- Веднага трябва да кажа, че изобщо не съм доволна от тези резул

тати. Така например на тазгодишното държавно първенство по атле
тика в Ниш разстоянието 400 м. (п.) изтичах за 61 секунда и 72 стотни, 
докато миналата година в същата дисциплина постигнах много по- 
добър резултат - 59,41. Искам да подчертая, че почти през целия сезон 
ме преследваха злополуки. Поради възпаление на сливиците често пъти 
имах температура, а това ми попречи да участвам на няколко състе
зания. Пък на състезанията, на които участвах моето лошо здравос
ловно състояние ми попречи да отбележа още по-добри резултати. 
Освен това имах и неприятна контузия на глезена.

До края на октомври т. г. имам намерение да се подложа на операция 
на сливиците, а след това от 1 ноември възнамерявам да започна подго
товките за следващия сезон. Най-вероятно ще променя атлетическата 
дисциплина, по-точно, ще започна да се състезавам в дисциплината 
бягане на 100 метра с препятствия. Всичко това ще зависи от факта дали 
ще се подготвя добре през предстоящия зимен период.

* Каква е конкуренцията в Югославия в дисциплината 100 м. (п.) и 
защо искате да преминете тъкмо в тази дисциплина?

- Във всеки случай конкуренцията е много по-силна, но аз искам да 
променя дисциплината, защото в Димитровград нямам оптимални ус
ловия да се подготвям за дисциплината 400 м. (п.). Дисциплината 100 м. 
('п.) все пак не изисква толкова благоприятни условия за тренировка. Аз 
даже бих могла частично да провеждам подготовки и на хандбалното 
игрище в спортния център "Парк” в Димитровград.

»Възнамерявате ли да идете някъде па по-сериозни подютовки. 
Да имам намерение шест месеца да прекарам в София на подго- 

товкиТам ще тренирам на стадион, а по време на студените зимни дни 
ше тоенирам в зала. В София ще ми подпомага българският специалист

ФТ<^ФИ^вГ^—Тъм К^Гна ноември или в началото 

“ ^вГтява ли Ви
- През този сезон, пор д Р ^гпйна сметка в кариерата на

ваха, наистина размислях за това. А ш ^ постигнат очакваните
всеки спортист има някой сез , и плана. Надявам се, че
резултати и в който не всичко Р 3™уднения, както през този 
следващата година няма даI има ^зои ще ПОСТИГНа много по-
сезон. Уверена че "Р“ ‘ пДод,,ертая, че съм малко разочарована
значителни резултати. Искам д Д Р ГОДИНи не може да се намериотфакта.чезамсивтозиградвечкой „„ ще ме уважава
постоянна работа. Лко не ме^у^ Трябва ли да стана
когато прекъсна да се за“ обърнат внимание?
световна рекордьорка, че па димитровградския атлетически

* Като сътрудничи ив ^1иет|Г Ви за останалите сьс-
клуб Александър Марков, какво
тезателки от този клуб. ити алтелтки. С особено добри прояви

■ В ТОТИА7АбаИиоаваМи йел:нРа° нГк^ова. Аз особено много очаквам

У, Тамара. Смятам, че в ^^"ежиткточитепт резултати, респек- 
ващзта година тя може Д3 °т като имам предвид, че Тамара и

да участва и иа първенството „„ ще ^ още един зна-
чителе^успех^ихГдимитровградската атлетика^ ^ „*иДйияч*.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ ВРАНЯ

ПЕТА ПОРЕДНА ПОБЕДА НА 
” МЛАДОСТ”!

"МИНЕРАЛАЦ" (ВР. БАНЯ): "МЛАДОСГ 
(БОСИЛЕГРАД) 1:2 (1:1)

Във Вранска баня футболистите на "Младост” от
____ _______ _ „ Босилеград постигнаха петата си поредна победа. В

БАЛКАНСКИ - ЛЕВСКИ 0:1 петия кръг те победиха с 2:1 "жилавия" отбор на 
На 11 октомври в Димитровград се проведе ни- "Минералац” на неговия терен и с максималните 15 

тересно приятелска футболна среща между ветер- точки се укрепиха на първата позиция във времен- 
аните на ''Балкански" и "Левски" от София. Тази ното класиране. Във Вранска баня босилегрздският 
футболна среща и този път предизвика голям ин- отбор "грабна” трите точки с головете на Миле Цвет- 
тсрес. но дъждът не позволи в "Парк" да се събере ков и Владица Манасиев.
многобройна публика. Въпреки това, пред около 300 В мача срещу "Минералац” босилеградският от- 
зрители двата отбора показаха качествена игра. През бор игра в следния състав: П. Гашевич. И. Босилков, 
целия мач се водеше равноправна борба, а победния Н. Йойич, В. Глигоров. Б. Воинович, И. Глигоров, Л. 
гол вкара Чавдаров в 55 минута. За "Балкански” Динов, В. Манасиев, М. Йойич. Е. Алидини и М.Цвет- 
играха Ставров, Джуров, Каменов, Тодорович, Алек- ков. В следващия кръг на игрището Пескара край 
сов Ф. Каменов, Николич, К. Кръстев, Маноилов, Драговищица "Младост ’ ще премери силите си с от- 
Иванов и Христов, както и Таков, Ружич.С. Джуров, бора на "Алокинци” от Алакинци, който заема 
Митов и Димитров. втората позиция в таблицата.

За "Левски' играха Тиханов, Николчев, Вуцов,

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА НА ВЕТЕРАНИ

м. я.

Кучешко "събрание" ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 октомври 1997 г. се 
навършва ЕДНА ГОДИНА от 
ненадейната смърт на нашия 
мил син и брат

<2В<2

ГОРАН МИЛОШЕВ 
от Димитровград

По този повод на 18 октомври 
тази година ще дадем помен на 
димитровградските гробища. 
Каним близки и познати да 
присъстват на помена.

Опечалени: баща Никола, 
майка Милованка, брат Деян и 
останали роднини

на копие през след- Зе читателите, които няма т търпение да броят ще кажем,

ЯЗ
забелязват!но за съжаление не и компетентните служби.

в. д.

17 ОКТОМВРИ 1997 г,
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ШОСАН БУР1АОКИ 
НОТОРНЙКН

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ
ДА СЕ

ЗАБЛАЖИМО ДЕТИНСКА НЕДЕЛЯ
Иска пнм неделя йе- Дгдо - поне опядъи уиукат - тапет лп 

на децата?
- Лрно дедан'. И к(1о требе пипе да пранмо?
- Па на първо место да прочетеш " Ьукварат за правата на 

децатд', а отам носле че знанеш сам кво да праша.
- Баща та прочел лн га йе?
- Прочете /а.
- И?

Мъже от Бурсла яли мед. 
Когото медът свършил, един 
дрпгопитчаиип побутнал дру
гаря до себе си и казал:

- Бас, дай съга да запалимо 
но тутунь, та да се заблажимо!

ОПРАВДАНИЕ - Каже:" детинска работсГ.
- Па сит’, он йе ио-грамотан од мече, я не знам дали че 

чел йоще кико дете...
йе за буквете, а съгашньият йе

На Илинден в Борово се 
сбили двама боровци и двама 
драговитчаии. Тоягата изяли 
драговитчаиитс, а когато ги 
помитали как така да ги набият

разберем ебе, БУКВАРАТ съм
- Тия Буквар, дедо, що си чел 

за ПРАВАТА...
Добре, арно щом йе за правата! А има ли у 

дължи?? да работите и слушате...?
- Нема!

ньега кво сте

боровци, те отговорили:
- Е, кикво да нраимо, я и бая 

сами, а опи двоица!
- Е видиш ли, дедин, тия Буквар пак су писали по-стари.
- По кво познаваш?
- По све, дедин. Теквия букварйе я съм чел млого: кво имаю 

право работниците, чиновниците, учителйете, доктурйете... 
Сви имайу по йедьн Буквар ква права имайу, ама никой пече да 
си напише Буквар за задълженията.

- Па ква йе разликата? - мърщи се уиукат.
- Разликата йе това, дедин, що свак тражи кво има право, а 

никой не пита кво йе дължан да работи, па затова и дотука 
дой дом о!

- До дек а ?
Я видо дека че урнишем къеват на детето, па обърну другуту

НЕРАЗБРАНО
КУЧЕ

Драговитчанин взел куче 
от един свой приятел от Боро
во и го повел за Драговита. Ку
чето се дърпало и не искало да 
върви. Ядосан, драговитчани- 
нът го отвързал, ритнал го и 
му казал:

- Я те поведо у Драговиту да

ИЗБОРДЖИИ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

СА ЛЕВУТУ, А ДОПУТА 

И ДЕСНУТУ
страницу.

- Е додека?! До дупкуту!
- До кою дупку ? - питуйе детето.
- Знам ли! Еве че ти распраим по-другико: нали баща ти 

тражи от мене това-онова и я му давам. Ама кига требе он да 
си гледа работуту, а он помърдуйе...

- Кою работу?
- Па айдс да почнемо оди децата. Баща ти има йоще троица 

бракьа и две сестре, значи нийе с бабути смо имали шсс де?$а. А 
ти имаш само йедну сестру. После се чудс защо селта су без 
народ, защо училищата су без деца, загцо нема кой да работи 
землюту. А по-рачо деца "за зурлу и тупан', кико нийе 
оратеомо: и за овчаре, и за гобедаре, и за сено събиранье, и за 
шуму крастенъе, и за село, и за град...

- Значи и татко га йе докарал до дупхуту?
- Требал йе повече да кара у дупхуту, ама айдс-дс! Сви са тека 

прае: йедно или най-млого две деца. Около деца треба съртенье, 
мученъе, гриже... Ама айдс, че оставимо децата, па че по гледал? о 
кво прае със старците. Мат? що ни зарезаше сами на село, що у 
годинуту дооде йеднуш или два пути да ни вид е, ама кига дибудуз 
паднемо, а они: айдс у старачкъи дол?. Нал?? знайеш дедапп? 
Йесту? Он йе имал

те курталим, а ти ка не раз
бираш, върни се у Борово да

Професор Синиша-Сика Нейков беше познат у нашето патиш! 
градче ко пощен, добар и духовит човек. Ценеше паруту, еконо- 
мисуйеше и не даваше гьу лъко. За све се пазареше...

й едну годин, отиде Сика семей но у Ниш да купи на по 
старотога сина Банета нове обуче. Све убаво, ама детето оче 
само да су ”шимикье”, за другье нече ни да чуйе. Това тъгай 
беше мода, а детето тамън у ”магарешкьете године”.

Улезну они у робну кукьу у Ниш, отиду на спрат куде су 
обучете, детето само гледа има ли негде ”шимикье” по 
равтовете, а Сика само гледа у ценете.

- Бане, сине, еве тейе, гледе кве су убаве, проба Сика да му 
утрапи йевтине.

-Тате, ама несу ”шимикье”, видиш кве су ”тупаче”, сърди се 
детето.

- Те ”шимика” тате, ако неси видел, и Бане грабне йедну леву 
”шимику”, обуйе гьу, почнье се гледа у огледало и весело рече:

- Тате, те тейе че су, те това су ”шимикье” ако не си знал...
Сика погледа колко коштаю и рече:
- Бане, сине, са че купимо левуту, а допута и деенуту!

ПИЯНИЯТ ЗЕТ
Оженил се бурелчанин за 

мома от съседното село. Оби
чал човекът да си пийне, но 
тъстът му не давал лоша дума 
да се продума за зета и никак 
не вярвал, че зетът му е пия
ница. Веднаж, когато зетът 
бил много пиян, другарите му, 
вместо в къщи, го отвели при 
тъста му. Когато сутринта се 
събудил и видял тъста си край 
кревата, зетът попитал:

- А бре дедо, кига толкова 
рано дойда при мене?! девет деца, сва жива ?? здрава и сва пъренула 

по градищата. Аани, кг?га му се пол?г?ну бабата, бабати Севета, 
ом? се събрал?? ко на събранийе и после л?лого орату, ??зпратише 
дедати Йесту у апарачкъият дол? у Цар??брод...

- Кажу дедо, дека йе там убаво!
- Може ?? да ??е убаво, ал?а дедапп? Йеста отиде със сълзе на 

очи...Я мисл??л?, дед??н, дека не?'?е лоше да напишу ?? йедьн Буквар 
за децата ?? род??телъете. Текъв Буквар у кой че ??л? кажу да не 
се оставляю с ??едно или две деца, а к??га остарею родшпельете 
ил? да не гьи ??одЬърляю натам-навал? и да гьи пресаджую под 
стар?? дни на друга меапа, ама дома да а? гла? гле.даю...

Значи, дедо, требе ??о??у ??едън Буквар за род??телъете?
- Требе, ал?а че требе ?? ??едън Буквар за задължем?ята на св??!

Па я могу да предлож??м, опи? ш? реко???е туя неделю кво
м??сл??л?о, л?ожс слободно да предложа?л?о...

Е, дедин, в???иъл л?? а? ка упредзам с колко зор накарал? 
воловете у ?'?еръмат, а ка
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гъ?1 ??зпредзал? колко лъсно ??зл?ъкну 
Тека пи? ??е и с род??тслъс.те. Те???ко ??м се улаз?? у ?'?еръл?а?п, 

опи? требе да се теглъ??! Ал?а
?ш?ю.

не се ядосу?'?. Еве пи? псдссс 
динара, ???,ол? тая неделя ти йе ??разн??к, па га отпразнуй убаво, 
а после че м??раа?рая?и к??ко йе б??ло.

Детето ме по??згледа, узе педесет??цуту, па рече:
- Дедо, я нема да дадем татко да те прана у старачкъи дол?!

ти
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всеки петък.
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
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