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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА XXXVIII *БР0Й 1664* 28 НОЕМВРИ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ГО ПРИДРУЖАВАХА ПО 

ВРЕМЕ НА НЕОТДАВНАШНОТО МУ ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙКОНКУРС ЗА 

КОАЛИЦИЯ ГОЛЯМ ШАНС ЗА ПЪЛНА АФИРМАЦИЯ НА 

ОГРОМНИЯ КИТАЙСКИ ПАЗАРГ"*“| редварителните 
|зултати от извънред- 

1 * ните парламентарни
избори в Република Сръб
ска, които бяха проведени 
миналата събота и неделя, 
потвърдиха 
според които нито една пар
тия няма да спечели убеди
телно мнозинство в парла
мента и самостоятелно да 
формира правителство. Ка
то се има предвид фактът, 

мюсюлманско-хърват
ските партии ще заемат 
двадесетина от общо 83 де
путатски места в Народната 
скупщина на РС, става поч
ти ясно, че които и да било 
две сръбски партии, при ус
ловие че образуват коали
ция, не могат да имат ста
билно мнозинство, което да 
им даде правото да изберат 
премиер и да сформират 
кабинет. Създаването на 
коалиция на сръбски партии 
и партии от мюсюлманско- 
хърватската федерация в 
сегашния момент е голям 
политически риск, така че 
сръбските парламентарни 
партии едва ли и ще помис
лят за този вариант.

Локалните избори пока
заха, че коалицията на СДС 
и СРС не е толкова стабил
на, както се вярваше, а ос
вен това сега е почти из
вестно, че тези партии нито 
отделно, нито заедно могат 
да имат парламентарно 
мнозинство. Затова са въз
можни и няколкото други 
комбинации, от които всяка 
е специфична, сложна и не
известна. Между редовете 
се загатва за коалиция меж
ду Сръбския народен съюз 
(СНС), социалистите и со
циалдемократите на Додик, 
но остава открит въпросът 
искат ли социалистите да 
подминат своите критики по 
адрес на президентката на 
РС Биляна Плавшич за 
политическия й съюз със 
Зоран Джинджич и Мило 
Джуканович.

В края на краищата, по
бедители на парламентар
ните избори ще са онези 
партии, които успеят час по- 
скоро да сп договорят ок
оло формирането на ново 
правителство и възстановя
ването на одиннн Републи
ка Сръбскл н чии го основи 
беше вграден жимогът на 
много млади хора.

ре-
• Президентът Милошевич е разговарял за реализацията на сключените договори и по-нататъшните активности за 
разширяване сътрудничеството с Китайската НР • Директна самолетна линия Белград-Пекин-Белград от 18 декември • 
Наскоро откриване на генерален коисулат в Шанхай

Югославският президент В 
Слободан Милошевич изпълни В 
обещанието си, дадено по време | 

посещението в Китай и прие I 
директорите на нашите пред- ® 
прнятия, които го придружаваха 
по време на официалното му по
сещение в тази голяма страна. 
Тяхна обща задача е да се ан
гажират за реализацията на въз
можностите, които се предлагат 
за успешно излизане и афирма- 
ция на нашите фирми на китай
ския пазар.

Срещата, в чиято работа уча
ствуваха и съюзният премиер 
Радое Контич и вицепремиерът 
Никола Шаинович, бе посветена 
на резултатите и операционали- 
зацията на договорите за сът
рудничество между югославски

’ -У на сключените договори и по-на- 
натъшното разширяване на 
югославското присъствие на ки
тайския пазар.

Директната авиолиния на ЯТ 
Белград-Пекин-Белград ще за- 

> Л почне редовно да функционира 
от 18 декември тая година.

На срещата са посочени и ре
дица други мероприятия, които 
трябва да спомогнат за повише
ното присъствие на югославск
ото стопанство в Китайската на
родна Република,особено в най-

и
прогнозите, II Iйна

ШИ ■ ШГ,-

М т
че

ШШ Е*
ш®

е? развитите центрове, каквито са 
Шанхай, Пекин, Тйенцин и дру
ги. В най-скоро време се очаква

Президентът Милошевич с директорите в гРад Шанхай да бъде открито
генерално консулство на СР

и китайски стопански партньо- мероприятията, които трябва да Югославия, 
ри, както и на активностите и се предприемат за реализацията

шш тт

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛА
НИК НА БЪЛГАРИЯ В БЕЛГРАД

ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БЪЛГАРИЯ ЖЕЛАЕ 
ВЪЗМОЖНО 

ПО-СКОРО ЮГОСЛАВИЯ 
ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТРУКТУРИ

СЕДЕМ КАНДИДАТА ЗА 
ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ

• Девет кандидата се отказаха от кандидатурите си, а РИК 
отряза още 16 кандидатури

Прилагайки последователно Закона за избиране на президент 
на Републиката и Закона за избиране на народни представители, 
Републиканската избирателна комисия (РИК) утвърди окончател- 

кандидатска листа за президентските избори в Сз.рбия, конто 
ще се проведат на 7 декември 1997 година. На избирателната бюлет
ина ще бъдат записани имената на следните кандидат-президенти 
(подредени по азбучен ред): Миодраг Видойкович (предложев ог 
група граждани), м-р Предраг М. Вулетич (Либсрално-демокра- 
... партия), Вук Драшкович (Сръбско движение за обновление), 
Милан Милутииович (Социалистическа партия на Сърбвя - 
Югославска левица - Нова демокрация), д-р Драголюб Мичуновнч 
(Демократичен център), д-р Вук Обрадович (Социалдемокрация) 
и д-р Воислав Шсшел (Сръбска радикална партия).

ната

Говорейки за различните инициативи за сътрудничество 
между страните от Югоизточна Европа, посланикът Три
фонов подчерта, че същността на тези инициативи е 
страните от тоя регион да си помагат взаимно, при финан
совата асистенция на развитите страни в света

тична

България искрено желае СР Югославия възможно по-скоро да 
се завърне в европейските структури, за да може сътрудничеството 
между двете страни да се развива във всички аспекти за благоден
ствието на техните народи, заяви новоназначеният български 
посланик в Югославия Ивайло Трифонов.

На срещата сп с журналистите посланикът Трифонов посочи, 
че в рамките на разширяването на двустранното търговско 
сътрудничество, на 17 декември тая година на югославско-българ
ската граница ще се срещнат министрите на външната търговия на 
двете страни. Идеята за тази среща се роди по време на разговорите 
на югославския президент Слободан Милошевич и българския пре
миер Иван Костов на остров Крит, каза посланикът.

Спирайки се на събитията в България след свалянето на тотали
таризма, когато неговата страна тръгна по пътя на политическите 

трансформации, посланик Трифонов каза, че до 
избухването на кризата в предишна Югославия двете страни са 
имали нормални търговски връзки. В резултат на войната в пре
дишна Югославия и ембаргото срещу СРЮ тези контакти са били 
ограничени чувствително. След отменянето на санкциите, обаче, 
тези взаимоотношения отново започват да се движат по възходяща 
линия. Посланикът Трифонов илюстрира казаното с факта, че през 
1996 година търговският обмен между двете страни достигна 31Х) 
милиона долара, колкото е бил и по време на предишна Югославия.

От пристигането си в Белград досега, посланик Трифонов е 
имал срещи с повече представители на българското малцинство в 
Югославия, изказвайки особено удовлетворение от факта, че юго
славската Конституция и законите гарантират малцннетпеннте 
права по начин, който е валиден за най-развититс държави в 
Европа.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

Запазва се стабилността на 

цените и пазара
Изплатени дълговете на земеделците за пшеницата

Републиканското правителстно, под председателството па пре
миера Мирко Марянович обсъди "Информацията за изкупуването 
и изплащането на пшеницата от тазгодишната реколта и конста
тира че са издължени всички дългове на Републиканската дирек
ция за стокови резерви към селскостопанските производители за 

от тях пшеница това лято. Неиздължената все още

и икономически

изкупената 
по-малка част, ще се издължи тези дни.

Приемайки изцяло "Информацията за движението на цените и 
снабдяването на пазара” Правителството заключи, че предприе
тите мероприятия на икономическата политика дали очакваните 
резултати. Запазена е стабилността на цепите и на пазара при 
постепенно покачване курса на динара и възвръщане на 
предишното му равнище. Правителството прецени, че з ези тенден
ции ще продължат и в предстоящия период и задължи компетент- 

послсдоватслно да прилапгг Постановлението за 
пазара чрез злоупотреба па монопо-ните органи 

осуетяване нарушенията на 
диетичното положение.

(На стр. 3)



БЪЛГАРИЯ ЖЕЛАЕ ВЪЗМОЖНО 

ПО-СКОРО ЮГОСЛАВИЯ ДА СЕ 

ЗАВЪРНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТРУКТУРИ

НОВИНИ ОТ БЪЛ ГАРИЯ
СМЕНЯТ ПАСПОРТИТЕ 

С ЛИЧНИ КАРТИ ДО 

2001 г.
със съседите си, ме вижда пътищата на интегра
цията преди всичко в съвместните проекти в об
ластта на инфраструктурата.

Говорейки за различните иници 
рудиичество между страните па Балканите, Три
фонов подчерта, че същността на тези инициа
тиви е, държавите от региона сами да си помогнат 
при финансовата подкрепа на развитите държави.

На журналистическия въпрос за българо-ма- 
кедоиските отношения, посланик Трифонов из
рази преди всичко удовлетворението па София, че 
този въпрос вече пе е пречка за югославско-бъл
гарските взаимоотношения. Той посочи, че Бъл
гария беше една от нз.рвите страни в света, която 
призна Македония, като самостоятелна, незави
сима и суверенна държава и че е направила това, 
за да покаже, че няма никакви териториални пре
тенции към тази страна.

Трифонов добави, че Софии пе е признала ма
кедонската нация и македонския език, понеже 
смя та, че това не е въпрос, който трябва да бъде 
решаван от държавен или правителствен ръко
водител, а е нсовходпмо той да бъде решен от 
специалисти и учени и, преди всичко, от самите 
граждани на Македония.

Не езикът и нацията са обект на междуна
родно признание, а държави те. Македония е само
стоятелна държава, която България призна, поя
сни българският посланик в СР Югославия 
Ивайло Трифонов на пресконференция в Бел
град.

н/енгенския списък. Издаването 
на личните карти ще започне в 
началото на 1999 г.

За изработването на новите 
питани ще бъдат обявени кон-

(Отстр. 1)
Ка то единствена забележка в това отношение, 

българският посланик посочи необходимос тта от 
повече часове но майчин език за учениците от 
българската народност, както и да се сформират 
двуезични паралелки там, където съществува ин
терес за това и сред учениците, и сред родителк- 
те.Той настоял и за това да има повече информа
ции за събитията в България в медни те на българ
ски език в Югославия.

Отговаряйки на въпроса на журналистите кон 
са най-важните проблеми на Балканите, българ
ският посланик в Белград Ивайло Трифонов каза, 
че най-важният въпрос вече е решен, понеже в тоя 
регион няма повече война. Всички балкански дър
жави подчертават, че желаят да се включат в 
европейските структури и че се стремят към де
мократично развитие и към възприемане на ев
ропейските ценности, каза българският посланик 
и добави, че въпреки специфичните интереси на 
всяка страна поо тделно, всичките те осъзнават, че 
за пръв път в своята история имат шанса двус
транните си и многостранни проблеми да решават 
сами, без външна намеса.

Всичките страни в тоя регион, според посла
ник Трифонов, се стремят към топа и подчерта, че 
първият по-значителен резултат от тази дейност 
е провеждането на срещата на държавните и пра
вителствени ръководители на страните от Юго
източна Европа, състояла се на остров Крит.

Посланик Трифонов подчерта, че България 
желае да поддържа добри и нскрени отношения

До 2001 г. трябва да приклю
чи подмяната на документите за 
самоличност, съобщи главният 
секретар на МВР Божидар По
пов, след като министрите одо
бриха идейните проекти. Около курси, досега били правени иа 
6 млн лични карти ще бъдат из- парче. Цената ще стане ясна 
дадени вместо сегашните синьо- след приключването на конкур

сите, предварителните сметки 
били тайна. Не е гол кова бом-

ативи за сът-

зелсни паспор ти.
Ще бъдат подменени и съще- 

около 3 милиона бастична и е напълно пъп въз
можностите на българите, увери

ствуващите
задгранични паспорти и около 
2 5 милиона шофьорски книжки, генералът. Експертни групи 
Стартът ще бъде даден най-ве- подготвят 3 законопроекта за 
роятно в Края на следващата го
дина със задграничните паспор
ти, каза генерал Попов. Той поя- вагцата годила ще бъдат внесени 
спи, че те ще бъдат няколко ви- в парламента. С тях ще сс угоч- 
да: дипломатически, служебни,

и обикновени. Така дународнитс стандарти,
точните размери на документи-

подмяна на документите за са
моличност, в началото на след-

пят както изискванията на меж- 
така иморяшки

според специалисти е по-възмо- 
жио да сс пробият визовите ба- те. 
риери и да сс търсят пролуки в (Труд")

Република България стриктно 
спазва санкциите, наложени от 

ООН спрямо Ирак
се потвърждава в заявление на правителствената пресслужба 

във връзка със статията във "Вашингтон таймс съдържаща 
твърдения за незаконна търговия с радарни системи "Тамара’ за 
Ирак с участието на български граждани. Българското правител
ство не е одобрявало експорта или реекспорта на военна продукция 
за Ирак от 1990 г. досега, се казва още в заявлението. Споменатият 
в статията генерал от запаса Петър Барбалов никога не е бил 
български посланик в Ирак и не е заемал други дипломатически 
длъжности.

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИТЕТА ЗА ЧЕСТВАНЕ 
800-ГОДИШНИНАТА НА ХИЛЕНДАРСКИЯ МАНАСТИР

ВЕЛИК ЮБИЛЕЙ НА СРЪБСКАТА 

ИСТОРИЯ И КУЛТУРА ("168 часа”)

$ 1 милиард инвестираме в 

телекомуникациите до 2000 г.
Председателят на Комитета Милан Милутинович запозна президента ма СРЮ с подготовката за 
ознаменуването на юбилея, а отец Митрофаи му връчи първата златна монета, която е изкована в 
чест на значителната годишнина

Президентът на СР Югосла- ■ 
вия Слободан Милошевич към I 
края на миналата седмица прие I 
представители на Комитета за | 
честване на 800-годишнината на \ 
манастира Хилендар: предсе- ,, 
дателя на Комитета Милан Ми- 
лутинович, съюзен министър на 
външните работи, първия над
зорник на манастира-отец Мит- 
рофан и Милош Лончар, член на 
Комитета.

Представителите на Комите
та запознаха президента на СРЮ 
с Програмата за ознаменуване 
на този велик юбилей на сръб
ската история и култура. В Про
грамата са набелязани много- 
бройни културни манифестации, 
които ще бъдат организирани 
по този повод, включително и
дейности за реставрация и защи- Ност ще бъде запозната с ис- Отец Митрофаи връчи на 
™ манастира и неговите цен- торическите и културните цел- президента Милошевич първата 
ности. Ще бъдат издадени под- ности на Хилендар - един от най-
ходящи публикации, с помощта старите сръбски манастири, нос- в чест на великия юбилей като 
на които културната общество- троен на Света гора.

. ■'*'* г V ХуХ-Ж*Г>){

1 милиард долара ще бъдат инвестирани в българските телек
омуникации до 2000 година, съобщи председателят на БТК Мариян 
Драгостинов. Амбицията на компанията е да стане транзитен 
център както за Балканите, така и за целия Черноморски регион. 
Със "Сименс" е сключен договор за пълна цифровизация на 
центъра на София до лятото на 1998 г. Аналоговите централи ще 
бъдат демонтирани.

("Труд")

КУФАРНАТА ТЪРГОВИЯ 
СЪС СЪРБИЯ СЕКНА

Високите мита, наложени от сръбските власти, почти ликвиди
раха куфарната търговия на ГКПП Стрезимировци, твърдят мест- 

хора. Едва по 4-5 цигани на ден минават границата и предлагат 
единични бутилки алкохол и цигари, колкото да изхранят 
семействата си. Автомобили вече почти не пресичат граничната 
бразда с търговска цел.

Доскорошните куфарни бизнесмени обаче са изместени от нов 
вид нарушители. Все по-често хора, които имат забрана 
в Македония, се опитват да преминат през ГКПП Стрезимировци. 
Те късат страниците с черния печат от задграничните си паспорти 
и се надяват така да влязат в Македония през Сръбско, твърдят 
митничарите.

Председателят Милошевич по време на срещата с председателя 
на Комитета за честване 800-годишнината на манастира Хилендар 

Милан Милутинович

ните

за влизанезлатна монета, която е изкована

признание за неговия принос за 
възобновяването на Хилсндар- 
ския манастир.СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

С МИРНИТЕ МИСИИ НА ООН И СФОР

Успешно изпълняване на

(■Труд-)

В КУЛТУРНО-ЛИТЕРАТУРНОТО СПИСАНИЕ "ПУТЕВИ" ОТ БАНЯ ЛУКА

СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОСЕМ 

БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ
мандата

Комитетът за сътрудничество с мирните мисии на ООН и между
народните войски (СФОР), към Съюзното правителство на заседание 
под ръководството на премиера Радое Контим обсъди актуалните 
въпроси във връзка със сътрудничеството на СРЮ с Наблюдателската 
мисия на ООН на полуостров Превлака и сигурността в този район.

Преценено е, че тази малка по числото на ангажираните хора мисия 
на Световната организация успешно изпълнява задачата, доверена й от 
страна на Съвета за сигурност и с това дава забележителен принос за 
намаляване на напрежението и опазване стабилността и безопасността 
в района на Превлака.

Комитетът смята, че е необходимо Съветът за сигурност на ООН 
да продължи мандата на Наблюдателската мисия и след 15 януари 1998 
г. и че войниците на ООН трябва да останат на този полуостров все 
докато чрез двустранни преговори между СРЮ и Хърватия не се намери 
приемливо и за двете страни решение за Превлака.

Стихотворенията е превел нашият чоеш Милорад Геро
В шрпбрпя юли -сеПтем- ята е Превел нашият Поет Димитър 

ври ии кулшурно-лишерашур- Милорау Герои, 
ното списание

е

Миланов, Иван 
Ерулскн и Петко Асенов.

"Путевн”

Г ПЗЛ"Т°гв БГ Писание саотйетиТшни твар- 
ЛУКГ“ (Ре“У6л'“<“_ Сръбска), еи Гш „„ Гше--е
иуСликуиаии с„„«отворения Пиолоа Яшимв И А не

български поети. На ррей Андрет 
сръбски език ст,«отворени- сШан,Тшт)в> Еле,ш Ам

Ни сшраннщиие на това Това е още един хубав При
мер за взаимно опознаване и 
културно и езиково сближива-

между балканските народина осем

м.г.
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РАЗГОВОРИ ЗА ИНФОРМИРАНЕТО МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

НАЦИОНАЛНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ Е 

НАШЕ ИСТИНСКО 

БОГАТСТВО

НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ 

Е КЛЮЧОВ ВЪПРОС
Новият президентски кандидат на лявата коалиция Милан Милутинович посети на 22 ноември т.г. 
Димитровград, където се срещна със стопанско-политическия актив на общината, а след това бе гост 
на локалната телевизия.

Отговаряйки на въпроси на 
присъстващите политически и 
стопански дейци, Милан Милу- 
тинович изтъкна, че "национал
ното равноправие и междунаци- 
оналнитс отношения са ключов 
проблем за тази среда. Държа
вата е правела и прави всичко 
възможно всеки гражданин да се 
чувства свободен и равноправен, 
да тачи културата и езика на сво
ята нация. Тук има значителни 
постижения в образованието и 
информационната дейност и ако 
все още има неразрешени проб
леми, то те трябва да се решават 
в действие. Българско малцин
ство винаги е имало правилно 
отношение към държавата, в 
която живее не само в смисъл на 
лоялност, но и поради доброто 
становище, че хората трябва до
бре да познават езика и кул ту
рата на държавата, в която 
живеят, за да имат по-широко 
поле за действие, за да могат да 
живеят и тук. и на всяко друго 
място в Югославия. Това значи, 
че малцинството не се затваря 
като в черупка, което е най- 
лошото нещо за всяко малцин
ство. Но малцинството трябва да 
тачи своята култура и традиции 
и ние като държава трябва да 
зачитаме и подпомагаме това, 
защото това представлява бо
гатство за нашия народ. Още по
вече, че става дума за българско 
малцинство, тъй като сръбският 
п българският народ са много 
близки. Убеден съм, че един ден 
на тези простори ще се създаде 
една нова Скандннавия."

По въпроса за отношенията 
с България кандидат-президен
тът на левицата изтъкна близо-

Натата страна има пай-либералпата система за об
ществено информиране и е единствената в света, която 
дава субсидии за информирането на националните мал- 
иинешва „а майчин език, каза министърът за човешките 
и малцинствени ирава в Правителството на Сърбия 
Иван Седлак

Ниш, 25 декември
- Сърбия н СР Югославия са може би най-особените държави в 

света. В Сърбия живеят 26 различни народи и народности и ние се 
определихме за гражданска държава, което значи, че нашите граж
дани са равноправни въй всяко едно отношение н че обективно имат 
еднакви условия за развитие. В широкия спектър на човешките 
права, националните малцинствени права са много важен елемент. 
В това отношение ние сме приели и узаконили най-високите стан
дарти и на практика създадохме една твърде либерална система за 
информиране на националните малцинства на роден език- каза 
министър Иван Седлак на състоялата се във вторник в Ниш среща 
с представителите на медиите, информиращи българското малцин
ство у нас. - Това означава, че е позволено да се откриват елек
тронни или други медии на езиците на всички националности. В това 
отношение не се различаваме от нан-развитнте страни в Европа и 
от СА1Д.

От всички тях обаче се различаваме по това, че изхождайки от 
мултинационалния състав на населението, нашата държава финан
сира медиите, които информират на езика на националните малцин
ства.

Проблеми има, но те са от материално естество, защото ик
ономическата ни база все още не е в състояние да задоволи всички 
потребности, от конто се нуждаят медиите на националностите. 
Тази съдба споделят и медиите на сръбски език у нас, защото се 
стремим да разпределим между всички еднакво тежкото ик
ономическо бреме. Това е така, защото за нашата държава няма 
големи и малки народи, няма големи и малки националности . 
Всички наши граждани са равноправни и еднакво значими, без 
оглед на националността и вероизповеданието им. Няма съмнение, 
че с активизирането на производството и укрепването на матери
алната база. ще се увеличат и средствата за масмедиите..

Тая година са гласувани поредица закони, които трябва да уск
орят реформите и да привлекат и чужди капитали. Това естествено 
ще увеличи и прилива на средствата в бюджета,откъдето се финан
сират и медиите на езиците на националните малцинства, каза 
министър Седлак.

От казаното днес от вас става ясно, че въпреки трудностите се 
отчитат и забележителни резултати. Особено съм впечатлен от 
резултатите на Издателство "Братство”, което стабилизира пери
одиката на изданията си, а се съживявя и книгоиздателската 
дейност. Радва ме и техническото оборудване на редакцията на 
"Братство", по-спсциално компктгъризацията. Това красноречиво 
сви дете лствува, че държавата не е забравила, нито пък е пренебрег
нала българското малцинство, както от време на време злонамерно 

приписва. Това го нравят не само от чужбина, но и от опоз
ицията и съвсем незначителните политически сили, които злоу- 
потребявят с икономическите ни трудности ,за да ги политизират. 
Това се прави и от онези, които сами не признават националните 
малцинства на своя територия. Нима съществува по-добро дока
зателство за това, как западната "демокрация" прилага двойни

се, необходими са и свежи капи- 
талн, за да раздвижим производ
ството, а това значи, че е необ-

гражданпн плаща, излизайки от 
страната. Милутинович бе кате
горичен, че те трябва да бъдат 
отменени, тъй като това е от 
голямо значение - особено за 
крайграничните общини.

Що се отнася до развитието 
на общината, той се застъпи за 
създаването на отделни развой
ни програми за общините край 
границата, включително за Ди
митровград.

Давайки отговор на въпроса 
на един зрител на ТВ Цариброд 
за включването на Югославия в 
световните икономически про
цеси. Милутинович каза. "че ние 
сами най-много си пречим, за да 
направим крачка към света. С 
определени производства ние 
просто вече не можем да наме
рим място на световния пазар. 
Там ще се върнем само с добро 
качество н ниски цени. Разбира

стта не само на езика н култу
рата, но и сходството между сто
панствата на двете съседни стра
ни, които в много отношения се 
допълват. Добро стопанско съ
трудничество и досега е имало, 
но "очакваме то още повече да 
се подобри след проведените 
разговори на остров Крит. Там 
се е дискутирало твърде сериоз
но във връзка с постененото 
премахване на митническите ба
риери, за да бъде напълно сво
бодно преминаването на хора и 
капитали между двете страни. 
Това подразбира създаване на 
смесени стопански предприятия, 
нещо подобно както с Македо
ния.

ходимо търпение н още по-ши
рока отвореност към света.

Заедно с Милутинович на 
разговорите присъстваха Радош 
Смилькович, посланик, и Нешко 
Мадич. консул в София, Сър- 
джан Николич и Ратомнр Вицо, 
министри в правителството на 
Сърбия, и председателите на ок
ръжните отбори на СПС и ЮЛ, 
както п ръководствата на СПС 
от Бабушница п Бела паланка. 
От Димитровград присъства об
щинското ръководство на челос 
председателя Никола Стоянов, 
който запозна гостите с главни
те особености на общината, как

ин се

” Разбрах, че липсва компютър в редакцията на 
” Мост ” и ” Другарче”. Ето, аз поемам задачата, в най- 
скоро време да бъде решен тоя проблем. Защото, де
цата са нашето бъдеще и те са ми най-близко до 
сърцето. Те трябва да имат свой качествен вестник и да 
четат на майчиния си език”, каза министър Иван Сед
лак на срещата в Ниш.

то и общинското ръководство на 
СПС и неговият председател 
Драган Колев.

Неизбежен въпрос към Ми- 
лутинович беше и този за гра
ничните такси, които всеки А.Т.

ВЕСНА ПЕШИЧ ГОВОРИ НА ТРИБУНА В ДИМИТРОВГРАД

РАВНОПРАВИЕТО Е 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЛОЯЛНОСТ
защитаваме ^т^якого, трябва да уточним нашите 
интереси и тогава като всяка нормална държава 
да се
отношения с всяка страна. Само по този начин ще 
излезем от пагубната за нас изолация и това е 
първата крачка, която трябва да направим.

Говорейки на трибуната в малката 
Центъра за култура, тя особено се застъпи за това 
авторитетът на законите н правото да бъдат нещо 
неприкосновено и никой да не бъде извън тях. Що 

до предстоящите президентски избори, 
становище на ГСС е, че те не се провеждат при 
нормални демократични условия и затова ГСС не 
участва в тях. Но понеже нартята е на граждански 
начела, съвестта на всеки гражданин трябва да 
реши дали той ще гласува или не.

аршини: от нас се търси нещо, което те нямат нито в законите, нито 
политика на национално равноправие 

всички сили се стараят да се откажем от 
от тази концепция ние никога не ще се

практика.Затова нашата 
е трън в очите им и те с .

откажем'въпрски цслй^н-тиск от вън или от вътре. Националното 
разнообразие с наше истинско богатство, което ни открива широка 
шюрите към Европа и света, Защото националните малцинства са 
като истински мостове на връзките със съседните страни, които ние
желаем да развиваме и разширяваме. ппмгшени

Имайки предвид всичко това, ние не бива да Даваме 
обещания, които обективно няма да можем а ‘«пълним^Необ 
ходимо е значи да се направи програма на най-належащи I е 
проблеми, които реално ще можем да решим 
е повишаване качеството на приема на радио и телевизионнигс
пршрамиГтехничеекото дооборудване Р=ите и кадровите
проблеми. От своя страна обещавам, че ще шстезя ам в Прав итол 
ството на Сърбия да се намерят средства за най-наболелше в мо 
мента' въпроси, каза министърът за човешките « мал-щнствени 
права г-н Иван Седлак, На срещата в Ниш,«сви 1 „
на нашето издателство. ТВ-журнллн и Радио Ниш. 
председателите на ОС и Босилеград и Димитровград Сотир Соти 
ров и Никола Стоянов. В.Богов*

на

"Всички държани и снета днес са съставени от 
потекло. За да бъдат лоялнихора с различно 

граждани на държаната, н която живеят,те трябва 
да имат гарантирано равноправие”, изтъкна 
Весна Псшич, председателка на Гражданския 

Сърбия, на трибуната, организирана на 19 
ноември т.г. в Димитровград.

застъпваме за тях, чрез приятелски

съюз на
зала в

. По мое мнение ,това
ГСС счита, че националните въпроси не се 

решават с национализъм. Всички партии, според 
Псшич, предлагат в една или друга форма 

национализъм. Единствено ГСС предлага граж
данска опция, според която в основата на всичко 
с ГРАЖДАНИНЪТ без оглед на националния 
произход. Главната теза на Весна Пепшч и 
нейната партия е, че "ако се търси изход от кри
зата, трябва да се излезе от един определен иден- 
титет на самоотбрана. Вместо постоянно да се

г-жа
се отнася

А.Т.
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РАЗГОВОР С ДРАГАН ПАНИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИ
ЛЕГРАД

” НИЕ СМЕ КАТО СГОВОРНО 

СЕМЕЙСТВО”
СМЕНЕН Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

ВЕЛИНОВ тавен от 18 души, от които всич
ките (освен мен) са българи по 
националност.

Ние сме като едно сговорно 
семейство. Всеки от нас полага 
огромни усилия за по-доброто 
бъдеще на Димитровград. И иго 
един функционер на ОО на СРС 
в Димитровград не получава па
рично възнаграждение. Самият 
факт, че имаме възможност да 
изпълняваме една такава благо
родна дейност, за нас представ
лява награда.

По този път ще продължим 
и ще се стремим Димитровград
ска община да стане проспери- 
раща среда във всяко едно от
ношение. Всеки димитровград- 
чанин, без оглед на националния 
произход и вероизповедание, 
трябва с гордост да изговаря 
името на своя град.

• Господин Пянич, кои са 
сега най-важните дейности на 
ОО на СРС в Димитровград?До избирането на нов председател тоя пост ще заемат подпредсе

дателят Винко Андонов и секретарят на Изпълнителния отбор на 
ОО на СПС Милчо Лазаров

На проведеното на 24 ноем
ври т.г. заседание Общинският 
отбор на СПС в Босилеград 
гласува недоверие на предсе
дателя Венс Велинов. От два 
месеца насам членове на Из
пълнителния отбор и Общин
ския отбор на СПС в Босиле
град изтъкват определени про
пуски и грешки в работата на 
председателя Велинов. Той не 
е уважавал решенията, конто 
се взимат от партийните орга
ни и тела, и вместо тях натрап
вал свои мнения и констата
ции. С други думи, проявявал 
своеволие и пренебрегвал при
нципа за колективнзъм в рабо
тата. При това. по твърде вещ 
и заобиколен път настоявал да 
стовари на други своите пропу
ски и грешки. Почти нищо не е 
предприел за активизирането 
на местните организации и ма
совизирането на партийното 
членство. Направил е сериоз
ни пропуски и грешки при 
предлагането и по-късно при 
представянето на д-р Крум На- 
кев за кандидат-депутат в На
родната скупщина на Републи
ка Сърбия. Погрешно е осве
домявал отделни лица в Ок
ръга и Републиката за работа
та на локалната самоуправа, а 
отделни негови разговори с 
представители на опозицион-

-Какго и членовете на всич- 
кн общински отбори на парти
ите, които са рошили да участват 
в декемврийските президентски 
избори и Сърбия, така и ние, чле
новете на Сръбската радикална 
партия в Димитровград, усилено 
провеждаме предизборни дейно
сти.

ни партии и сдружения, както 
и изявления се отразяват не
благоприятно върху дейността 
на СПС.

Имайки предвид това, как
то и редица други пропуски в 
работата, за които от време на 
време е предупреждаван, но 
той винаги категорично ги е 
отхвърлял и то нерядко и е

В момента организацията на 
СРС в нашата община наброява 
около 200 човека. От ден на ден 
броят на членовете и симпати
зантите на СРС се увеличава. 
Според мен, причината за това е, 
че хората полека осъзнават, че в 
настоящия момент СРС е най- 
силната политическа партия у 
нас, която единствено може да се 
пребори с натрупалите се отри
цателни явления в обществото и 
да осигури по-добро и сигурно 
бъдеще.

Нашата партия се оглавява 
от д-р Воислав Шсшел, който е 
човек с голяма енергия и е оли
цетворение на правдолюбието.

Той е лидер, който никога не 
греши и който се бори за интер
есите на Сърбия и всичко онова, 
което е сръбско. Предвождана 
от д-р Шешел, нашата Републи
ка ще крачи сигурно напред.

Призовавам жителите на Ди
митровградска община да гласу
ват за нашия кандидат-прези
дент в предстоящите избори, по
неже Сърбия няма повече време 
да експериментира.

• Какво могат да очакват 
гражданите на нашата община, 
ако д-р Шешел стане президент 
на Сърбия, както н от СРС, ако 
тази партия в някои от след-

Общинскняпг отбор 11» 
СПС в Босилеград утпър- 
Д1* конкретни програма за 
дейността си до края на 
предизборната кампания, 
в която не се предвиждат 
промоции и трибуни, а це
локупната дейност ще се 
съсредоточи 
партийни организации и 
непосредствени контакти 
с избирателите.

Драган Панич

нищите парламентарни избори 
спечели властта?

- Аз самият съм роден в Ди
митровград и затова мога да обе
щая, че с всички сили ще се боря 
за този град. Бих казал, че съм 
имал шанса да се родя в димит
ровградската болница в едни по
добри за нея времена, защото 
сега в тази болница години на
ред не се чува детски плач. При
чината е известна: небрежност и 
безотговорност на определени 
наши съграждани.

Мен и членовете на ОО на 
СРС в Димитровград преди всич
ко ни итересуват бъдещето и на
предъкът на нашата община. 
Ако стане президент на Сърбия, 
д-р Шешел всеотдайно ще подк
репи членовете на ОО на СРС в 
Димитровград да отърват об
щината от икономическата изо
станалост.

В рамките на Общинския от
бор на СРС имаме орган, на
речен Главен отбор. Тон е със-

• А как вие си представяте 
този път към по-доброто бъде
ще?в местните

- Преди всичко чрез привати
зация на общественото имуще
ство. Единствено по този начин 
бихме могли да създадем най-
подходящи условия за иконо
мическо възраждане. Правилни
те икономически промени са 
най-важната предпоставка за 
създаването на такова общест
во, в което всеки човек би могъл 
да живее от своя труд и самосто
ятелно да определя своето бъ
деще и бъдещето на семейство
то си. И още нещо, трябва да 
стимулираме способните и обра
зовани димитровградчани, кои
то са се изселили оттук да се вър
нат в Димитровград и да вложат 
своя труд, капитал, умение и 
опит за развитието на нашата 
среда.

обидни думи. Общинският от
бор на СПС в Босилеград му 
гласува недоверие с 21 за”, 4 
"въздържали” се и само един 
"против” и го смени от функ
цията председател. Този пост 
до избирането на нов предсе
дател ще се заема от подпред
седателя Винко Андонов и сек
ретаря на Изпълнителния от
бор на ОО на СПС Милчо Лаз
аров.

м. я.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
Б-Д.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ПИРОТ- 

СКИ ОКРЪГ
Днес в Босилеград ще се про- на Босилеградска община. В 

веде шестата поредна сесия на дневния ред е предвидена и ин- 
Общинската скупщина. В днев- формацията за състоянието на 
ния ред са включени множество спорта и физическатазкултура в 
въпроси, а се очаква отборни- общината, както и на проце
дите да посветят по-специално дурата, по която трябва да се 
внимание на информациите за разреши въпросът за обектите, 
състоянието и проблемите в построени без строителни 
Гимназията, Основното учили- разрешения, 
ще и Детската градина и на ин- На шестата поредна сесия ще
формацията на Отделението на бъдат обсъдени и други актуал- 
вътрешните работи за състоя- ни въпроси, 
нието на обществения ред и 
спокойствието на територията

Пенсионерите ще се включат в 

предизборната кампания на левицата
В град Бела паланка на 20 

ноември т.г. се проведе заседа
ние на Окръжния отбор на Съ
юза на пенсионерите за Пирот- 
ски окръг, на което присъства и 
председателят на димитровград
ската пенсионерска организация 
г-н Цветан Еленков.

Членовете на Окръжния от
бор разискваха преди всичко по 
въпроса за материалното състо
яние на общинските пенсионер- 
ски организации. Беше конста
тирано, чс тези организации в 
Пирот и Бабушница в момента 
имат сериозни материални за
труднения, понеже в съответни
те общини местните власти не 
отпускат средства от бюджета за 
финансиране на дейностите 
дружествата и сдруженията, ко
ито са сформирани от граждани.

Във връзка с този въпрос е 
взето решение да се отправи 
апел към общинските власти в 
съответните общини да отменят 
това решение и да направят вси
чко възможно за подпомагането 
на пенсионерските организации.

Като гост на заседанието 
Бела паланка присъства и г-н 
Славолюб Петкович от Ниш, по 
професия 
който от 1995 година е решил да 
открие съвременна кланица. Ръ
ководителите на Съюза на пен-

Особено внимание участни
ците на заседанието посветиха 
на предстоящите президентски 
избори в Сърбия. Обсъждайки 
този въпрос, те подкрепиха ста
новището, че пенсионерите тря
бва да се включат в предизбор
ните дейности на левите поли
тически сили и на изборите да 
гласуват за тази коалиция, защо
то ако десните политически сили 
станат по-серизен политически 
фактор в страната, положени
ето на пенсионерските органи
зации най-вероятно ще бъде 
влошено до голяма степен.

сионерите в окръга се спора
зумяха с г-н Петкович неговата 
фирма СИМ занапред да снаб
дява с месо и месни изделия чле
новете на общинските пененон- 
ерски организации на цена, по- 
ниска 20 на сто отколкото на 
хранителните продукти в магаз
ините. Според предварителните 
планове месото н месните изде
лия ще бъдат опаковани в коле
ти и ще се изпращат до Съюза на 
пенсионерите - отделно до всяка 
община. Там продуктите ще се 
разпределят между заинтересо
ваните членове на пенсионер- 
ската организация.

м. я.

ПРЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ 
ИЗБОРИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА...

Коригирани 

нередностите в 

избирателните списъци Б.Д.

Падна Културният дом 
в Поганово

на
Според информациите, точности в избирателните 

предоставени от компетентни списъци, ще могат да внесат 
лица от Общинското управле- иск за премахване на грешки- 
ние на ОС в Димитровград, от те в Общинския съд в Димит- 
разписването на декемврий- ровград. Съдът е дължен най- 
ските президентски избори в късно 48 часа преди провеж- 
Сърбия до 21 ноември т.г. дането на изборите ( 7 декем- 
включително, около 140 ди- ври) да вземе решение, с което 
митровградчани са подали иск искът ще бъде уважен или от- 
за записване, изменение, по- хвърлен като неоснователен, 
правка и допълнения в изби- За сведение на читателите, 
рателните списъци. При реша- след 25 септември т.г. в изби
ването на всички искове не е рателните списъци са вписани 
имало никакви компликации. имената и на 25 димитровград- 
След 21 ноември наши съг- чани, които междувременно са 
раждани, които забележат не- станали пълнолетни. б.д.

Дали от времето, дали от годините или поради небрежност 
- това вече няма значение. Факт е, че 
сградата на Културния дом в Поганово се срути на 22 ноември. 
Падна покривът н една цяла стена.

Пред съвъстта сн н пред поколенията трябва тепърва да се 
оправдаваме защо допуснахме да се случи това. Мъката и 
големият труд, с който навремето е строен този, 
други домове на култура по селата на общината, 
да бъдат повторени. Защото вече нито има кой, 
за кого да се 
допусне такова нещо.

почти половината от

в
както и много 
едва лн могат 
ннто пък нма 

прави това. Важното е, че не трябваше да се
лекар-специалист,

А.Т.
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В ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД 20 ПРОЦЕНТА ОТ РЕКОРДНАТА ИЗНОСНА СДЕЛКА НА ВРАНСКИЯ ТЕКСТИЛЕН 
КОМБИНАТ СА РЕАЛИЗИРАНИ В БОСИЛЕГРАДИЗГОТВЕНИ СА СПИСЪЦИ 

НА НЕОСИГУРЕНИТЕ 
ЗЕМЕДЕЛЦИ

КОБОС ДОПРИНЕСЕ ЗА 

ИЗНОСНИЯ УСПЕХ НА ЮМКО
ГОДИНИ насам

Както вече писахме във ве
стника, неотдавна бе реализи
рана най-голямата износна 
сделка в историята на ЮМКО 
от Враня (500 000 елементи за 
униформи на германски вой
ници на стойност 14 млн. до
лара). 20 на сто от тази сделка 
е реализирана в профитния 
център "Кобос” в Босилеград.

Директорът на този про- 
фитсн център Васил Такев ка
за, че заплануваното количест
во с произведено навреме и 
напълно задоволява критери
ите и стандартите на герман
ския партньор. Става дума за 
108 000 ризи, произведени за 
шест месеца. Според думите на 
Такев, за този период произ
водствената норма е изпълне
на 98 на сто, което се дължи на 
добрата организация на произ
водството и максималната ан
гажираност на работниците. В

резултат на това и личните до- ветните мерки за осигуряване 
ходи са повишени значително, на работа и през следващата 
Сега те са от 550 до 1200 ди- година, което е още едно пот- 
нара, в зависимост от изпъл не- върждение, че деловото свърз- 
нието на нормата, сложността ванс на Кобос с ЮМКО е на- 
на производствения процес и пълно оправдано, 
редица други обстоятелства, В ”Кобос” освен че се спа- 
които непосредствено влияят зват договорените срокове и се 
върху определянето на запла- държи на качеството на про

дукцията, особено внимание се
Според думите на директо- отделя и на въпроса за пови- 

ра,този най-голям производст- шаването на жизнения стан- 
вен колектив в Босилеград с дарт на работниците. Всеки ра- 
380 работника сега изпълнява ботник може да купи в магаз- 
нова сделка за десетина хиляди ините на ЮМКО стоки на 
дамски балтона, предназначе- стойност от 2000 динара, които 
ни за домашния пазар. Първа- да изплати за една година, как- 
та партида от 2500 бройки е то и хранителни продукти на 
вече изработена и се пласира в изплащане за два-три или по- 
магазините на ”Юмко”, а до вече месеца. На материално 
края на годината трябва да бъ- слабите работници фирмата 
дат ушити и останалите брой- отпуска парична помощ. Ра- 
ки балтони.

В ”Кобос” подчертават, че пример получи 3000 динара.
м. я.

Органите на общинското управлен в Босилеград изготвиха 
списъци на неосигуренитс земеделци в общината и ги предоставиха 
на Републиканския фонд за пенсионно-инвалидно осигуряване” 
заяви Райчо Йорданов, началник на общинския орган за управление 
към ОС в Босилеград.

Той поясни, че това е направено по искане на Фонда, понеже не 
всички земеделци в централната част на Сърбия са били в евиден- 
Цията за задължителна осигуровка. Да припомним, че според зак
она за пенсионно-инвалидно осигуряване имат право на осигуровка 
мъжете, родени от 1 януари 1926 до 1 януари 1982 година, и жените, 

родени от 1 януари 1932 до 1 януари 1982 година.
Изхождайки от законопредписанията, постоянно доставяме иск

ове за осигуровка на земеделците, които са навършили или ще 
навършат 15 години след 1982 година”, казва Йорданов.

Възможни ли са грешки и недоразумения? Подават ли 
и за онези, които не са земеделци? Някои пък земеделци не искат 
да се осигурят - как да се постъпи с тях?

Колкото да настояваме да спазваме указанието на Фонда, 
грешки са възможни, но по време на процедурата ще ги према
хваме. Когато пък става дума за земеделците, конто не искат да се 
осигурят и да изплащат осигуровката си. ще кажа само това, че 
законът е задължителен за всички .отговаря Йорданов и пояснява:
Счита се, че със земеделие се занимватчленовете на селскостопан

ските и смесените домакинства, които не са в трудово отношение и 
не се занимвата с някоя самостоятелна дейност. Разбира се, при 
условие, че са трудоспособни за земеделие”.

Началникът на общинския орган за управление казва, че според 
най-новите напътствия на Фонда, мъжете-земеделци, които са 
родени преди 1 януари 1947 и жените, родени преди 1 януари 1952 
година, са длъжни да платят осигуровката от 1986 година насам. 
Фондът ще осведоми тези Л1ща и доколкото те се съгласят с това, 
ще бъдат осигурени. В противен случай ще останат без иенсионо- 
инвалидна осигуровка.

ие

тата.

които са

се искове

ботничката Лиляна Ненова на-

в ЮМКО предприемат съот-

ДИМИТРОВГРАДМНОГО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

- МАЛКО 
АПАРТАМЕНТИ

В. Алексов - 
тринадесети член на 

Съвета на МО
В обявения конкурс за даване на четирите соли

дарни апартмента, намиращи се в построената не
отдавна жилищна сграда в босил е градския квартал 
"Магурка”, в рамките на определения срок участ
ваха 10 предприятия и заведения: "Автотранспорт” 
”Изградня”, "Услуга”, ”Юмко”, в чинто състав ра
ботят "Чорапара” и "Кобос”, Общинското управ
ление към Общинската скупщина. Общинският 
съд. Общинският отбор на СПС, основното учи
лище "Георги Димитров”, Здравният дом и Цен
търът за култура.

Едно от условията за даването на апартментите 
е и размерът на средствата, които заинтерисува- 
ното предприятие или заведение е внесло във Фон
да за солидарно строителство от 1994 година насам. 
Според данните от евпденцията, конто ни съобщи 
Димитрина Николова, член на комисията за соли
дарно строителство, от всички кандидатствали 
предприятия и заведения, с нап-голяма сума уча
ства Основното училище - 69 270 динара, след това 
Здравният дом - 61 124 динара, а най-малко има 
Центърът за култура - 6424 динара.

В местната общност в Димитровград на 20 
ноември т.г. се проведе заседание на 13-та изби
рателна колегия, която обхваща 16 по-малки 
трудови организации, които представляват обо
собени клонове на своите фирми, чието седа
лище се намира извън границите на нашата об
щина.

в. Б.

БОСИЛЕГРАД

Инспекция закри 

хотела в града На заседанието са верифицирани четириго
дишните мандати на 16 членове на делегацията. 
За председател е избран г-н Илия Йованович, 
управител на филиала на Нишка банка в Ди
митровград, а за секретар г-н Райко Митов, слу
жител в Местната общност. Ръководителят на 
Службата за платежен оборот в града г-н Васа 
Алексов, е делегиран за член на Съвета на МО 
Димитровград.

С провеждането на това заседание и делеги
рането на г-н Алексов в Съвета на МО Димит
ровград окончателно приключи процедурата за 
конституиране на този орган. Своето първо засе
дание в нов състав МО проведе на 22 ноември.

Републиканският санитарен инспектор Милица Владева издаде 
решение, с което временно затвори хотела ("Б” категория) в 
Босилеград. Според инспекторката, в този обект от няколко години 
били нарушени санитарните норми и хигиената. Особено лошо 
изглежда покривът, който на много места пропускал дъждовна 
вода.

Според мнението на строителните специалисти за ремонтира
нето на покрива са нужни около 25 хиляди динара. Все още не с 
известно как ще бъдат подсигурени те, понеже предприятието 
"Слога”, чиято собственост е хотелът, вече три години се намира в 
небивал финансов колапс. Проблемът се обсъжда и от органите на 
Общинската скупщина, понеже хотелът е единствения подобен 
обект в града, разполагащ с 25 легла. б.д.м. я.в. Б.

ЗАПИСКА ОТ ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА "СУШИЦА"

ГРАНИЧАРИТЕ СА НАШИ ДЕЦА
и ни пожела добре дошли неговият заместник Симеон : !'•
Костов. Поздравяваме го и влизаме вътре. Столовата ■ • **

беше пълна с народ. Имаше и стари, и млади. С тях 
бяха и войниците-граничари, които не бяха на пост. < *
Водеше се оживен разговор между граничарите и гос- 
тите. Докосват се въпроси от всички области на живота, 1 . —
поитиката, спорта... разбира се, най-много от войниш- 

живот, от живота тук, на граничната бразда.
"Нашият живот тук, па границата, се различава от 

живота на войниците в казармите. Зиме, лято, есен или

Мъгливо и студено есенно утро беше покрило града, 
когато се готвехме да посетим, по повод тазгодишния 
празник на граничарите - 13 ноември, една от гранич
ните застави на територията на Босилсградска община. 
След малко заместник-командирът на граничния отряд 
Семан Юлиян ни съобщава, че военната джипка ще

I граничната застава "Сушица”. Напуснахме 
поехме към село Извор. Отминаваме първата

вече

ми
закара на кияграда и
изворска махала Мутавджинци, със само пет-шест к ь- 
1ци, Минаваме по ремонтирания тази година мост и 

до центъра на селото, където повечето от къ- 
пленяват очите ни.

пролет - ние винаги сме нащрек 1гьрвн да защитим I ра- • * 
лицата и суверенитета па страната. Заедно братски и 
другарски преодоляваме всяка трудност и се радваме па 
успехите си. Чувстваме се особено горди, че пи е до
верена такава важна обществена задача,” каза нрие- 
полецътНенадДробняк. ни нарушения, но същевременно са готови да кажат

"Труден, но хубав е животът на границата, - каза добре допил на всеки добронамерен гост. Неизмерна 
Горан Стамепкович от Белград и добавя, че преди да помощ им оказва и местното население, което се иот- 
дойдс тук той си е представял граничарската служба но върждава от думи те на 65-годишната Рилка Георгиева 
друг начин. 13 началото имало и страх, по с течение на от село Ресен, дошла тук да сподели радостта от праз- 
времето страхът изчезвал, а животът му ставал все пика с граничарите. "Те са наши деца, взаимно си пома- 
по-интересен и привлекателен. "Да бъдеш граничар - гаме и сътрудничим. За тях нашите врати 
това е неповторимо събитие както за всеки патриот, широко отворени и се стараем колкото можем оттук да 
така и за мене", подчерта младият белградчаиин. отнесат добри впечатления. Ние, както и досега, винаги

В разговора се включи и току-що пристигналият от ще бъдем с тях и те могат да 
обиколка на границата Бобан Кочич от Пожаревац, а с ването на държавната граница . 
него и едното от двете кучета: "Граничарят и кучето, Денят с граничарите тук, на граничната застава Су-
това е другарство това е сигурност, че всичко е наред, шицн”, бързо премина. Времето за раздяла наближа- 
Кучето чувствува всеки, дори и най-малък шум, всяко ваше. Гостите благодариха за топлото посрещане, а 
движение. То е незаменнимо и го чувствам като брат в граничарите им поръчаха да дойдат отново. ^ д
гьмните нощи”.

Граничарите денонощно бдят, за да осуетят различ-

стигамо
щите, със старата си архитектура 
Това особено се отнася за голямата сграда на няко- 

училище, която сега вече е пред рух
ване, както и за черквата "Света Троица’ -най-старият 
духовен и културен храм на територията на Босилегрлд- 
ска община.

В центъра на селото се отбихме вдясно и поехме 
бригадирския път към планина Рудин, която,за разлика 
от града и поречието на Драговищица, които бяха поту
лени от мъглата, бе озарена от слънчевите лъчи. 1 лед- 
ката беше прекрасна. Гледаш, а не знаеш кога е по- 
хубаво - лете, пролет, есен или зиме.

Пристигнахме и пред граничната 
тавяше впечатление на дом на грижлив стопанин. Вход
ната врата бс широко отворена, но все пак часовиI ни 
сиря и след малка проверка влязохме в широкия и до >рс 

който освен войнишките обекти има и
на бо-

Командирът Д. Костов и заместникът му С. Костов с 
трима граничаригашното основно

винаги са

застава, която ос- разчитат на нас при опаз-

подреден двор, в____
овощни дръвчета, малка, но твърде добре уреде 
рова горичка, игрища за волейбол, футбол на малки 
врати, баскетбол и други спортове. Командирът на зас
тавата Драганчо Костов отсъства и затова ни посрещна
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ЗАЩО Е СМЕНЕН ДОСЕГАШНИЯТ ДИРЕКТОР НА 
"БОР"?

СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ шшвш

КАК ДА СЕ СПАСЯТ ОСИРОТЕЛИТЕ 
ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВАСВОЕВОЛИЕТО 

ПРЕПЪЛНИ 

ЧАШАТА НА 

ТРУДНОСТИТЕ

новото, смесено семейство, в което тя провежда 
две денонощия. Входът на кошера на иовоформи- 
раното семейство се стеснява и се означава с някое 
клонче или платно, я\ да се ориентират пчелите, 
които са извън кошера или пък са на наша. Към 
осиротяло семейство може да се присъедини и 
по-слабо пчелно семейство по същия начин, както 
и със семейство от иуклеуса. К'ьм края на юли и в 
началото на август, към осиротяло семейство мо
же да се прибави неоплодена майка или зрял ма- 
точник, като се внимава много майката да не бъде 
убита или унищожен маточникът. В такива слу
чаи пак се слага кафезче зя майка. 11о този начин 

се прекъсва развитието на новооформеното 
семейство и на медобера.

Много е по-трудно за пчеларите когато нямат 
нуклеус. слабо пчелно семейство, неоплодена 
майка или маточник, а настояват да запазят оси
ротялото семейство. Трудно им е и когато в пчел
ното семейство се намира лъжовна майка, защото 
пчелите не отглеждат маточници на сложената 
нита с прясно пило. В гоя случай в кошера на 
осиротялото семейство пчелите и питите се ио- 
пръскнат с посочения сироп, а след това се слагат 
в друг, празен кошер и се затварят да не излизат. 
В изпразнения кошер се слага пита с прясно пило 
и една с пчели от висококачествено семейство. 
Новоп риба вените пити и пчелите се понръскват 
със същия сироп и тогава кошерът се слага на 
мястото, където се намирало осиротялото семей
ство. Кошера с осиротялото семейство отнасяме 
на около 500 метра от пчелника, отваряме го и 
изтърсваме питите на чисто място, най-често в 
по-висока трева. На това мясго остават лъжов
ните майки, старите и изнемощели пчели, по-голя- 
мо число от търтеите, а в кошера, където са жи
веели, се завършат пчелите работнички. Сега в 
тоя кошер пчелите формират маточник и отглеж
дат майка. Възможно е тя да бъде дребна и не
качествена, която пчеларите могат да подменят 
през август, понеже тогава те са най-качествени.*

Подготвил: Гоше Митов, 
пчелар от Босилеград

Пчелите на осиротялото семейство са неспо
койни. Когато се почука отвън по кошера, те из
дават дълъг тревожен шум, крилцата им са иодиг- 
пати, треперят с зях и се натрупват на входа на 
кошера. Повечето от пчелите пълзят по слиза
щата дъска, не влизат в кошера, а от външназа 
страна пълзиз* кз.м покрива му. Забелязва се, че 
слабо охраняват и входа.

Най-сигурният начин да се уверим, че пчел
ното семейство е осиро тяло, е когато вземем пита 
с прясно пило без пчели от пчелно семейство, за 
кое то сме сигурни, че има майка, и го слагаме на 
средата на съмнителното семейство. След четири
ног дни вършим проверка на тази пита, и доколк- 
ото пчелите са заложили маточници, то семей
ството действително е осиротяло.

В такива семейства по-старите пчели посте
пенно умират, млади слабо се отглеждат, понеже 
няма яйца, семейството се изтощава, а и актив
ността му е ззгьрдо слаба. 11якои от работничките 
започва т да консумират повече мед и цветен пра
шец. В тоя случай се пробужда инстинктът им за 
продзлжаванс на рода и се развиват яйчените им 
гърци - лъжовна майка. Лъжовните майки в ки- 
лпйкпте снасят нсоилодеии яйца, от които пче
лите отглеждат търтеи. В някои клетки има и но 
две-три яйца, кое то изобщо не е добро за семей
ството.

Работниците отстояха твърдото си решение Иван Христоп да 
напусне директорското кресло и показаха, че готовността им да 
вземат "съдбата си в свои ръце” е далече по-силна от своеволието 
на досегашния директор

След еднодневно стпчкувпне работниците в общественото дър
вообработващо предприятие "Бор” в Босилеград преди десетина 
дни чрез тайно гласуване освободиха от длъжност досегашния си 
директор Иван Христов. Същевременно за изпълняващ длъжно
стта директор зч; избраха Живко Владимиров, техник по дървоо
бработване.

Защо и откъде толкова недоволство и недоверие кз.м досе
гашния пръв човек на фирмата?

не

СЪС СТАЧКИ СРЕЩУ СВОЕВОЛИЕТО
"Поради множество нрпчшш не бяхме доволни от работата на 

досегашния си директор, който прояви своеволие и не искаше да се 
вслушне в нашите изисквания. Не даваше п отговор на нашия 
въпрос дали може да избави фирмата от затрудненията, пито пък 
искаше да си подаде оставка. Често стачкувахме, но пак всичко 
падаше върху нашите плещи", казва Тодор Дойчинов, председател 
на енндикалата организация в "Бор", който бил избран за предсе- 
датолствуващ общото събрание, на което работниците казали "не” 
на Христов. Дойчинов подчертава, че нямало друг 
"съдбата си в свои ръце", освен да се "освободят" от директора си.

Че положението във фирмата, в която работят около 90 души, 
е тежко, показват множество факти. Производствените планове се 
изпълняват с около 70 на сто, продукцията трудно се пласира на 
пазара, като особено са големи затрудненията с пласмента на пар
кета. Дървообработващите машини са изхабени, а фирмата няма 
оборотни средства за тяхното възстановяване или за закупуването 

нови. Тя няма възможност да върне н банковия кредит от 30 
хиляди динара, който е взела преди три години, а камо ли да върне 
и лихвата, възлизаща двойно повече. Фондът за развитие преди три 
години й отпусна около 160 хиляди динара кредит за набавка на 
машини и съоръжения, но повече от половината оз' тях били по
харчени за заплати. Заради това Фондът заведе углавно дело срещу 
Христов, което все още не е приключило. Недоволството на работ- 
ницнте достигна кулминацията заради нередовните и 
заплати. Преди десетина дни те получиха заплата си за август, която 
надвишава едва 250 динара.

Недоразуменията между работниците и директора не са нови. В 
разговори с тях той изтъкваше, че за тежкото положение 
фирмата са виновни всички или пък че вината с в общото без
паричие в страната. Понеже не бяха съгласни с такива отговори, 
общо събрание през средата на юни т.г. те също така му гласуваха 
недоверие. Тогава, както писа и нашият вестник. Христов оспори 
решението им под претекст, че не били компетентни да му гласуват 
недоверие. Това може да направи само оня, който мс избра, т.е. 
Работническият съвет", каза тогава той.

Тогава Христов ни изманипулира. Той добре знаеше

Какви мерки трябва да се вземат?
Основното, което се налага, е в осиротялото 

семейство да се добави качествена и оплодена 
майка. Най-добре е з я да се вложи заедно с пче
лите и питите оз1 иуклеуса (малко кошерче с пет- 
шест пити). Добавянето на майката трябва да се 
направи привечер, когато всички пчели се завър
нат оз' работа. В този случай пчелите и питите на 
осиротялото семейство и семейството в иуклеуса, 
в което се намира оплодената майка, се попръс- 
кват с меден или захарен сироп, в който с при
бавена ракия в размер от пет на сто. Благодарение 
на сиропа всички пчели получават една и съща 
миризма и не се стига до "побой" между тях.

За да бъдем сигурни, че майката няма да бъде 
убита, слагаме я в кафезче за майки в средата на

начин да вземат

на

Асфалтира се 
участъкът към 

Основното училище в 

село Желюша

ниски

във

на

След много години ще бъде решен един от 
наи-злободневните проблеми, който вгорчаваше 
живота на децата, просветните работници, възпи
тател кнтс и други лица, чийто живот е свързан с 
Основното училище и Дезчжата градина в 
Желюша.

Тези дни се очаква да приключи асфалтира
нето на участъка, който свързва централната ули
ца "Георги Димитров" с тези учебни заведения. 

Работите се провеждат от строителната фир- 
Нискоградня ’ от Пирот, а финансовите сред- 

проект на стойност 81 000 динара са 
осигурени от Общинската скупщина в Димитров
град.

, че в пред
приятието над една година не съществува Работнически съвет. И 
сега нямаме статут на предприятието и други нормативни доку
менти, нямаме скупщина и управителен съвет... Стигна се дотам, че 
директорът стана "все и вся”, казва сега Дойчинов.

село

"ВЛАДИМИРОВ Е ДИРЕКТОР”
Два дни след събранието, на което бе освободен от поста, Хрис

тов суспендирал от работа четирима души, за които смятал, че са 
организирали стачката и че са главните водачи и "виновници" за 
сменяването му. Трима от тях - Тодор Дойчинов, Стоил Стойков и 
Бранко Тодоров - са в ръководството на синдикалната организация, 
а четвъртият е Георги Йовчев, секретар и касиер във фирмата.

Работниците за втори път Ви гласуват недоверие. Първия 
казахте, че не били компетентни и 
сега е директор? - попитахме Христов*

Владимиров е директор”, отговори Христов и добави, че той 
не е разпределен нито на едно работно място и че "съществува 
възможност всичко да се намери пред съда".

Работещите в "Бор" показаха, че са по-силни от "неограни
чените законни пълномощия на директорите, особено на онези 
които не си гледат добре работата. Това обаче е само първото 
стъпало. Как ще се решават многобройните проблеми по-нататък 
все още не е известно.

ма
ства за този

След като приключи изграждането на учас
тъка, същата фирма ще пристъпи към изграж
дането напът четири предпазни гърбици на улица 

Георги Димитров , която ще бъде достъпна ед
инствено за децата от Основното училище и Дет
ската градина, както и за всички онези, 
работят в тези заведения.

След асфалтирането на участъка те вече нима 
да бъдат принудени при дъждовно време да сн 

пробиват път до училището, газейки "кал до 
гуша .

не уважихте исканията им. Кой

КОИТО

Б.Д.

В. Божилов

7 Довиждане на 

рейса!

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Ще се засеят общо 1150 

хектара площи
Редакиияиииш вестник "Братство" в Ди- 

_ 11Чювград^ отскоро Получи съвременна ком
пютъра техника, с Помощта на която ръ- 
коиисите се изпращаш до редакцията в Ниш. 
пова е 3*ШЛшшелно облекчение в работата 
Депо да остане само като лот спомен 
чакането с часове на автобуса, както и диле
мата дали ще Приеме ръкописите, ще Пристиг
нат ли те навреме...

Есенните сеитбени работи на територията на Димитровградска 
община са почти привършили. Тази есен с пшеница ще бъдат засети 
общо 1150 хектара площи, от които 1000 хектара от частния и 150 
хектара от обществения сектор.

Според предварителните изчисления на димитровградските 
агроспециалисти, догодина от тези площи би трябвало да бъдат 
ожънати около 3500 тона пшенично зърно.

ми

Б.Д.

А.Т.
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МЛАДОСТ, 

ПОСВЕТЕНА НА 

ХОРОТО

НЕОБХОДИМИ СА 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ 

ОБЩНОСТИ В ОБЩИНИТЕ
кжЬ- ~ а:водител на секцията, участниците 

съграждани казват, че не само е

Културата и просветата, като дейностите от 
първостепенно значение в духовната сфера, из
искват пълно внимание при изнамирането на най- 
подходящи форми на организиране, които гаран
тират по-широки възможности за всестранна и 
съдържателна културно-просветна дейност в оп
ределена среда, в зависимост от нейните особе
ности, нужди и условия.

Изхождайки от тези основни и съществени 
съображения, считаме, че е крайно време в на
шите общини, в които живее население от бъл
гарското малцинство, да се раздвижи инициати
вата за формиране на културно-просветни общ
ности, които трябва да бъдат носители на дъл
госрочна осмислена и програмирана културна и 
просветна дейност на българското малцинство в 
Сърбия. Формирането на общински културно- 
просветни общности се налага по няколко при
чини.

опазването и развитието на културната самобит
ност на малцинството. Като специализирани асо
циации, които ще имат постоянно и непосредст
вено съдействие с Културно-просветната общ
ност на Сърбия, те ще са в състояние плодотворно 
да спомогнат за укрепването на връзките на мал
цинствената ни култура с тази, която създават и 
развиват сръбският народ и другите малцинства в 
Сърбця, от една, и същевременно да се развива 
плодовито сътрудничество с културата на ма гич
ната нация в България, от друга страна. По този 
начин културните дейности на българското мал
цинство би станали съединително звено между 
културата на сръбския и българския народ и фак
тор за сближаване и трайно взаимно разбирател
ство.

години е ръко- 
в състава и мнозина негови

* Вярно ли е това твърдение?
- Прекалено е. Аз се старая

да бъда добър организатор и 
по-добре да 

танцьорите. В това
възможно уча

отношение 
не щадя нито сили, нито време. 
Действителната душа на секци
ята и на организирания фолклор 
са всички, занимаващи се е на
родно творчество.

Третият, не по-малко значим аргумент за фор
мирането на културно-просветни общности в об
щините на нашата среда е и този, че в онези об
щини в Сърбия, в които културно-просветните 
общности имат дългогодишна традиция, се пости
гат завидни резултати на това поле. Тяхната пло
дотворна роля в развитието на културата особено 
изпъкна след ликвидирането на самоуиравител- 
ните общностите в културата на всички равнища 
у нас. С тая разлика, че те не са вече дистрибутори

* Кога н как 
към фолклора?

- Първите си стъпки в това 
отношение направих като дете с 
помощта на дядо ми Стефан. Той 
беше първият ми учител, благо
дарение на него заобичах народ
ните танци. После всичко беше 
лесно. Овладях всички хора от 
Босилеградско и "тръгнах" към 
вътрешността.

* Ти си не само хореограф, но 
и хороводец на първия танцов 
състав. Животът не е игра, а ти 
все играеш. Тежко ли е?

- Не. напротив. Това ме удо
влетворява. Във фолклора е до
статъчно да имаш воля и талант. 
После е леко. Особено ако це
лият състав е като една вярна 
дружина. А ние сме тъкмо та
кива.

се ориентира Една от съществените причини е, че в усло
вията на съществуване на повече политически 
партии, които дават тон на обществения живот в 
общината, те и нотделно или като коалиции про
менят управляващите структури. Очевидни са 
разликите в подхода им към културата и просве
тата: едни придават по-голямо значение на тези 
дейности, считайки че те са от първостепенна не
обходимост, докато други ги оставят на по-заден 
план. Разбира се, при промяна на управляващата 
политическа структура, нормално е да има про
мени и в дейността на културните и просветните 
институции в общините. Промените в отделните 
общини, настъпи след последните локални избо
ри, разкриха обаче и редица деформации, които 
поради изключителните теснопартийни интереси 
предизвикаха сериозни смущения в работата па 
много културни и просветни институции в стра
ната. Почти навсякъде, където дойде опозицията 
на власт се стигна до един неразумен ”юруш" в 
сменяването на директори и други ръководители 
в тези институции, без оглед на резултатите, по

па средства, а неотминуеми организатори на про
грамирана, добре обмислена и съдържателна кул
турна дейност.

Това са няколко от по-важните поводи, които 
ни дават основание да повдигнем въпроса за фор
миране на културно-просветни общности в наши
те общини.

Сашо Радованов

пари дори за най-необходимите 
неща. Имаме народни носии от 
нашия край, но нямаме за хората 
от вътрешността. Нямаме и до
статъчно музикални инструмен
ти, озвучението на залата в Кул
турния дом е твърде некачест
вено. Според някои преценки, за 
купуването на инструменти и за 
озвучението на залата са нужни 
около 10 000 ДМ. Общината ня
ма възможност да ги осигури и 
проблемите си остават не
решени.

* Потърсихте ли спонсори за 
решаването на тези проблеми?

- Това със сигурност е един от 
шансовете ни и ще се постараем 
да го използваме.

Миле ПРИСОЙСКИ

Договор за издаване 
на сборници за 

извънкласно четенестигани под тяхно ръководство, а на тяхно място 
да се довеждат лица с по-ниски квалификации, 
които никога не са се занимавали стакава дейност. 
Примери, някои от които са дори скандални, има 
много. Достатъчно е да посочим какво стана в 
съседната на Димитровградска община - Пирот- 
ската, където директорът на Галерията беше сме
нен.

На 25 ноември в Ниш се проведе съвместно 
заседание между представители на Завода за 
издаване на учебници от Белград и Издател
ство "Братство”, с участието на директорите на 
основните училища от Димитровград и Босиле
град.

* Как е оранизирана секци
ята, кои танци са включени в 
програмите?

- Секцията наброява над 120 
души. В нея има шест танцови 
състава. В шестия са пионерите, 
а в първия - ученици от тукаш
ната гимназия и младежи от гра
да. В програмата си имаме най- 
много танци от Босилеградско, 
след това от Лесковац, Шумадия, 
Бела паланка, Банат, Черна го-

Обсъждайкн въпроса за издаване на сбор
ници за извъкласно четене, които ще се ползват 
в обучението но български език в нашите учи
лища, участниците в заседанието се договориха 
за сформиране на редакционен съвет, чисто 
учредително заседание трябва да се проведе до 
15 декември т.г., когато ще бъдат определени и 
автори за съставяне на сборниците.

В разговорите бе договорено да се издадат 
шест сборника: за I и II, за III и IV и поотделно 
за V, VI, VII и VIII клас.

Тъй като културно-просветните общности са 
непартийни сдружения, чиято задача е да се гри
жат за всестранното развитие на културата и про
светата в общината, те трябва да бъдат компетен
тен фактор, който ще може енергично, чрез зак
онни мероприятия, да се бори против отделни вре
дителски деяния и своеволия на определена пар
тийна структура в културно-просветната сфера.

Друг, важен мотив за формирането на кул
турно-просветни общности в нашите общини е

* Фолклорът в Босилеград
ско има дълга и богата традиция, 
има забележителни фолклорни 
таланти, но в последно време 
дружеството не взима участие на 
прегледите. Пак ли става въпрос 
за парите?

ра.
Съществува мнение, че в 

• 1гко има талантливи 
във всички об-

- Така е, но проблемът не е 
единствено в липсата на средст
ва, а и в неорганизираността, ко
ято е другата причина да не се 
представяме на прегледите. У бе
ден съм, че ако има повече сред
ства и организираност, 
самодейна секция може лесно да 

в професионален

.... .1 ЮНОШИ
1ЯП11 но няма кой да ги открие 

ьг им се погубва. 
Има ли тя чанти за фолклора?

. .<. 1.И11

СЕГА Е НАШИЯТ РЕД...нашата
- 11ие сме народ, който обича 

народното творчество, който ра
жда таланти. Старая се да насър
чавам даровититс деца и юноши 
да усъвършенстват работата 
Радва ме това, че днес имаме 
сравнително голям брой танцьо
ри. Участниците в първия 
тав умеят да играят над 40 раз
лични хора. Това е богатство.

български п сръбски език, са непресъхващ 
извор на вдъхновение за любителите на поетич
ното слово и за всички нашенци, които обичат 
родния си край и език. Янков даде голям принос 
за духовното извисяване и интелектуалната изя
ва па нашето малцинство в някогашната ни об
ща държава н но този начин ни задължи много 
за вечни времена. Както би казал той, сега е 
нашият ред да му се отплатим и да оставим завет 
на подрастващите поколения, за да го спо
менавате най-голям пиетет. Затова моля редак
цията на любимия ни вестник "Братство да 
публикува инициативата ми за увековечавано 
па името 1111 Стойне Янков. Предлагам: НА НЕ
ГОВОТО ИМЕ ДА БЪДЕ НАРЕЧЕНА УЛИ
ЦА, УЧИЛИЩЕ ИЛИ КУЛТУРЕН ДОМ В 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ КРАЙ. а също така 
Димитровградско.

Надявам се, че всички нашенци, конто оби
чат неговата поезия и родния си край, където и 
да се намират, що подкрепят тази инициатива и 
ще помогнат да се тачи делото и да се слави 
името ма нашия, по мое мнение, най-голям^съв- 
ременен поет и родолюбец СТОЙНЕ ЯНКОВ.

Неотдавна почина известният наш пост Сто
йне Янков от босилеградското село Църнощи- 
ца, който живееше и работеше в Скопие. С 
говата смърт Босилеградският край 
българско национално малцинство, разпръсна
то навсякъде из предишна Югославия, загубиха 
своя великан на литературното и културното 
поле.

нл
прерасне
сзАггав. не-

* От Центъра за култура пи 
известиха, че към края на този 
месец ще се представите пред 
почитателите на фолклора в 
Димитровград.

- Да, но всс още не е известно 
дали това ще бъде в края на този 
или началото на следващия ме
сец.

п нашето.си.

със-

Янков ни напусна тъкмо по времето, когато 
най-много можеше да създава. Той вече не е 
сред нас, но ни остави прекрасни стихотворения, 
които тъй картинно, тъй вярно отразяват жив
ота, нравите, обичаите и вълненията на хората 
от нашия край, че когато ги четеш, се чувстваш 
там,усещаш, че газиш родната пръст’, гледаш 
хората, с които си растял и живял, възкресяват 
се най-скъпи те ти спомени от детството, пред 
очите ти се появяват най-милите ликове на ро
дители, роднини, съседи и приятели и в същия 
миг ти сс иска да отлетиш и завинаги да останеш
там. _ н а

Със своята непреходна поезия Стойне ли
за воюва достойно място не само сред 

от нашето малцинство,

* Пъстрите народни хора от 
Босилеградско бяха известни 
надалече. Защо през последното 

съвсемдесетилетие танцьорите
излизат от общинските * Какво ново ще предложите 

на почитателите на фолклора в 
общината през зимата?

рядко 
граници?

- За съжаление, така е. Нито 
сс представяме пред любители
те на фолклора във вътреш
ността, нито пък в Босилеград 
идват фолклорни състави. За да 
разпространяваме и утвържда

ва шето фолклорно богат
ство, трябва да гостуваме и да ни 
гостуват. И за едното, и за дру- 
гото решаващ фактор са финан
совите средства. Често нямаме

и в

- Винаги сме готови да изнас- 
както в Босиле-яме концерти - 

град, така и в ио-големитс сел
ски центрове. През март вече ще 
започнем да обогатяваме про
грамата си с народни танци 
Враня.

ков си
литературните творци 
но и в литературата на сегашна и предишна 
Югославия. Неговите стихотворения, написани

и от
ваме

Стамен Арсенкое, Скопие
В. Божилов
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н (САМО)ДЕЙЦИ” ЗАБРАВЕНИ”
Л още по-огорчаващо е това, че вКултурната общественост и изобщо 

гражданите на Димитровград следва- 
Щ[1Т11 година ще честват три забележи
телни юбилея: 130 години образовател
но дело, 110 години театрална дейност’ 
и 100 години читалищно дело. Юбилеи, 
КОИТО
ознаменуват.

В такива случаи и но такъв повод 
естествено е да се оформят и комитети 
за честване, чиято първостепенна зада
ча е да изготвят съответните програми, 
е кои то да се ознаменува даденият юби
лей. И то колкото по-рано - толкова 
по-добре.

Тези дни между първите е създаден 
Комитет по честване на 110-годишния 
юбилей на театъра в града. Съвсем на
време, защото до юбилейната годиш
нина остава малко повече от един ме
сец, а навярно предстои обемиста и се
риозна подготвителна работа.

Един бегъл поглед върху състава на 
Комитета но честване, най-меко каза
но, обаче буди недоумение. Съставът е 
следният: от общо 31 души, петима са от 
Белград, трима от Велико Търново 
(България), един от София,един от Пи
рот, един от Ниш, а останалите от Ди
митровград, т.е. една трета отстрани, а 
две трети от града, който трябва да 
чества юбилея.

При цялото уважение към изтъкна
тите драматурзи и драматични писате
ли от Белград, както и към драматич
ните дейци от България, и към изтък
натите обществени и стопански дейци 
от Димитровград, все пак остава въ
просът защо в Комитета но честване е 
взет целият актуален "полуирофесион- 
ален” състав на сегашния театър 
"Христо Ботев", дори със суфльора.

този състав не срещаме нито едно име 
на старите театрални самодейци, игра
ли на димитровградската сцена но 
няколко десетилетия и дали огромен 
принос за развитието на театралната 
самодейност в града ни.

Нима не е имало място нито за един 
или постановчик-са-

На 20 ноември т.г. тан
цовият състав при култур
но-художественото друже
ство "Сърбислав Танчнч - 
Бареяц" от Полска Ръжнна 
(Пнротека община) изпъл
ни на димитровградската 
сцена концерт, съставен от 
народни песни н хора. 
Представиха се два танцови 
състава (младежки и пион
ерски), няколко изпълните
ли на народни песни и музи
калният сяъстав на Клуба 
на войската на Югославия

наистина трябва достойно да се

артист-самодеец 
модсец като Колица Рангелова, Венета 
Петрова, Деса Гигова, Николина Ран- 

Петър Митов, Никола Иванов, 
Любиша Джорджевич, Любомир Голу- 
бович, Сретеи Игов и други, живеещи 
или изселили се от нашия град. Сред 
димитровградските почитатели на теа
търа техните имена (както и името на 
починалия Истатко Станулов) се изго
варят с особена почит и уважение. На 

град те донесоха многобройни 
признания и награди от най-различни 
театрални прегледи и фестивали и при 
това си останаха образци за най-чиста и 
всеотдайна самодейност. Нещо повече, 
именно те създадоха 
тст на театъра "Христо Ботев" и тяхна 
е заслугата за престижа и признанието 
на нашия театър в други среди.

Освен това, в състава на Комитета 
но честване не се среща нито едно име 
от състава на Младежкия театър към 
Народната библиотека, който вече се 
утвърди като безспорен културен факт 
(или фактор) в нашия град. А често 
твърдим и сме категорични, че младите 
са нашето бъдеще, включително и на
шето театрално бъдеще.

Остава накрая да се запитаме: дали 
организаторът е пропуснал всичко 
това умишлено или от недоглеждане? 
И не може ли пропускът да се поправи?

Ст. Н.

чева,

от приотскня гарнизон, ус
тановил добро сътрудниче
ство с това културно-худо
жествено дружество.

Гостуващите 
състави изпълниха в хоре
ографията на Драган Пей- 
чич китки народни хора от 
Лесковашко, Пиротско и 
Вранянско, както и хора, 
играни на балове във висо
ко общество през миналия 
век. Младежкият и пионер
ският съст ав се представиха 
като два добре подготвени

Танцовият състав от Полско Ръжана

фолклор. С голямо май
сторство бе изпълнена и 
китката народни хора от 
Вранянско.

Ефектът на танцовите 
изпълнения безспорно ще
ше да бъде много по-голям, 
ако танцьорите бяха игра
ли, съпроводени от "жива 
музика’, относно от музи
кален състав, понеже игра
та по музикален запис убива 
магията на очарованието па 
народния танц. Освен това и 
изпълненията на народни 
песни щяха да бъдат по-впе- 
чатляващн, ако се облягаха 
на изворната народна муз
ика.

дружество и по-конкретно 
танцовите състави при него 
са интс1ги!11ирали работата

нашия
танцови

си през последните три го
дини п че представя не го'им 
на димитровградската сце- 

само още едно "ново
високия автори-

на е
калявано" на младия танцов 
колектив. Той изрази пълно
задоволство от приема на 
димитровградската публи
ка, която от споя страна ос
тана твърде доволна о г вид
яното и показа, че е жадна 
за такъв вид спектакли.

Накрая да кажем, че 
КХД "Сърбислав Танчнч” 
от Полска Ръжана наброя
ва около 80 младежи, девой-

колектива, чняго игра е 
издигната на сравнително 
високо равнище. Особено 
добре бяха изиграни кит
ката шопски хора от Пирот
ско, което засвидетелства, 
че хореографът и ръко
водител на танцовия състав 
Драган Пейчич и музикал
ният корепетитор Драган 
Иванков

Според думите на ръко
водителя на ансамбъла 
Драган Пейчич, въпреки 
дълголетната традиция, 
културно-художественото

ки и пионери и че в състава 
си има още и драматична 
секция.

Ст. н.притежават 
изтънчен усет за местния

Веднъж казваш измивай, втори път - не пипай. Кой 
да те разбере!

- И аз си задавам същия въпрос. Никой не раз
бира нито мене, нито екологията. Жалко, ако тази 
година мазето ни бъде отминато от зелевата епо
пея!... Да, епопея, защото в кацата протича цял ци
къл процеси, в които участват поколения и пок
оления различни видове дрожди и бактерии - що 
аеробни, що анаеробни. Същинска симфония от пет 
части... Станке, дай кофата с вода, поне разсола да 
направим както трябва - на 10 литра вода 600 грама 
сол... - каза с примирение Асен.

Внучката Ваня, която се пръскаше от смях, реши 
да се намеси:

- Да не прекаляваш, дядо? С 600 грама сол на 10 
литра вода получаваш силен 6% разтвор!?

- Действително, отначало разтворът е солен, да
же горчив. Обаче това е временно. Сокът бързо се 
разрежда, защото солта предизвиква иреверсибил- 
на плазмолнза и клетките осмотически губят вода, 
така че зелевият сок се свежда на 2-3 процентов 
солен разтвор. А това е оптимална среда за проти
чане на млечно-киселата ферментация. Ваня. кажи 
на баба Станка що е плазмолнза, що е осмоза, що е 
еко-мъка...

- Кон са, дядо, елементите, гарантиращи успеха 
на зелевата епопея?

- Пет са неприкосновените условия: футошки 
зелки, чиста каца, питейна вода, морска сол и под
ходяща температура - стайна.

- Съжалявам, дядо, не успя да изкараш 
бележка. Изпуснал си два важни елемента!

- Невъзможно!
- Още два са, дядо, и то: дух и себеотдаване.
- Не е хубаво да се шегуваш със стари хора, Ваня! 

Откъде го измисли, че доброто кисело зеле изисква 
дух и себеотдаване?

- Така пише в разказа на младия български 
тел Алек Попов. Разказът му е озаглавен "Зеле
вият цикъл . Ще ти прочета само един малък откъс:

"Киселото ми зеле нямаше равно на света. Беше 
нещо повече от зеле. Беше мироглед. Само като си 
спомня онези кехлибареножълти зелки, стегнати и 
хрупкави, усещам, че ми прималява. Ами зелевият 
сок? Нектар! Леко розовеещ, кисело-тръпчив и 
свеж като роса, Боже всемогъщи!"

- Ваня, миличка разбери ме... Ония от Париж са 
страшно ригорозни. Узнаят ли, че от елементите на 
зелевия цикъл не съм знаел за духа и себеотдава
нето, знаеш ли що може да се случи? Да ми анулират 
титлата доктор, Ваня! И тогаз? Ще се изложа пред 
целия свят!... Можеш ли, дядовото, да си пред
ставиш, че през един бурен ден от живота си доктор 
Асен не е съумял да си припомни, че духът и себеот
даването се числят към най-важните елементи 
киселото зеле?

- С гребен, разбира се, бързо и ефикасно.
- Госпожо, тоя път Ви прощавам. Ако чуя обаче, че 

пак с гребен сте брали боровинки и грубо наранявали 
растенията - на мен да не разчитате повече. Ще Ви 
пренебрегна! Обещавам Ви го!

Когато дамата се поотдалечи, бай Асен промърмори: 
(Битово-фантастичен техно-разказ) "Кикимора! С гребен ще ми бере боровинки!”

Трета домакиня потегли бай Асен за ръкава:
- Доктор Асенчо, помагай! Направих смесен мар- 

мелад от сливи, круши, ябълки и гроздов сок. Мечта! 
И... трагедия! След известно време бурканите се из
пълниха с воняща плесен. Отчаяна съм.

- Приберете се, миличка, успокойте се. Палтото ми е

КИСЕЛО-ЗЕЛЕВА
ЕПОПЕЯ

Бай Асен се завърна от Париж със званието почетен 
доктор по екология на хранителните продукти и фу
ражите. Френската академия на науките и ЮНЕСКО му 
присъдиха високата титла не само заради блестящите 
еко-знания и богатия еко-опит, но и заради смелите му 
възгледи за методите, чрез които ще се опазват хра
нителните продукти през XXI век. Академиците приз
наха, че бай Асен антиципира нутриционистиката с ши
рок диоптър и го провъзгласиха за родоначалник на нов 
клон от приложната екология. Във външното, средното 
и вътрешното им ухо непрекъснато кънтяха уникал
ните разсъждения от встъпителното му слово:

- Господа! Приемем ли екологията като наука за 
взаимоотношенията между организмите и външната 
среда, мигновено действените потенциали на човече
ството се увеличават безмерно: чрез обмислени постъп
ки и целенасочено изменение на жизнените условия 
започваме съзнателно да управляваме процесите на 
опазване на храната и фуражите.

Оттогава, закрачи ли бай Асен с леко вирната шапка 
и елегантна походка из чаршията, зад него се проточва 
мълвене:

вехтичко, че леко може да се къса, а за мармелада няма 
страшно: ще отидете при аптекарката да ви приготви 
0,5% разтвор на мравчена киселина. След отстранява
нето на плесента с малка четка, ще наръсите с него 
повръхността на мармелада. Така осуетявате размно
жаването на плеснявите спори. Не забравяйте преди 
консумирането обезателно да отстраните с лъжичка 
горния пласт. Друг път или слагайте повече захар, или 
чрез по-продължително кипене намалявайте количест
вото на водата в мармеладовата каша. Стойността на 
сухото вещество да се покачи над 80%. Без достатъчно 
вода, т.е. в условията на малко свободни водни пари, 
зелената плесен не се развива.

И така всеки ден: доктор Асене това, бай Асене оно
ва. А съседките? Не е за разправяне. От ранни зори 
шареха с очи кога бай Асен ще изнесе пижамата си на

Тюх, мама „у стара! Пак допуснахме чужденците „а
у нас на кафенце!”

Дотегна й на Стана и един ден гневно рече на съпруга
ни отварят очите и да разберем какви личности има тук 
сред нас!

Домакините отначало много се стесняваха от доктор 
Асен. Сетне прозряха, че загадъчната усмивка под чер- * „
ния му мустак не е признак на високомерие, току е израз " енс’ или отваРяи кантора по еко-консервиране
на особен еко-захлас. И, зачитайки начетеността му, или 2”*на^Ускам и отивам на село! 
започнаха свенливо да търсят съвети: „ " де та^а’ Етаике,, моля ти се. Нима ми е леко да

- Доктор Асене, купих банани и ги сложих в хладил- ,СЗ ВИНа* т“ ли е ясно, че се разпъвам
ника, уж да ги предпазя от разваляне. И какво се случи? с , екологията... По-добре дръж бизнес-
Бананите потъмняха и полигавяха! аТа’1а да сваля чУвала със зелките. Кой ноември

сме, ей, минават всички срокове за слагане на кисело 
. И докато скокна да купя сол, ти да измиеш кацата 

с гореща вода. Три пъти! Нито един микроб да 
вътре.

Връща се бай Асен от пазара и се радва на сияещата 
от чистота каца. Обаче, до нея... о, ужас! Съпругата му 
Станка търка зелките със сапуница!

- Аман-заман, Станке, що правиш това, бе! - 
той болно.

отлична

си

писа-
ко-

- Страхотна грешка, уважаема госпожо. Бананите не 
се държат на температура, по-ниска от 12°С. А знаете 
ли на колко възлиза Вашата температура? Пардон, ис
ках да кажа температурата на Вашия хладилник?

Друга дама го попита:
- Господин Асен! Набрах боровинки в Прелесйе, над 

Сенокос де. Искам да си направя сироп от тях. Пикантен 
сок. Как се консервират пикантните сокове?

- Много просто, госпожо. Освен нищожната добавка 
- 5-10% захар - не ви трябва нищо друго - нито варене, 
нито антисептици ... или "консерванси” както еко-не- 
грамотните наричат антисептиците. Боровинките съ
държат достатъчно бензоева киселина, която е отличен 
естествен антисептик. Тя ще запази 
сок от разваляне. Само един въпрос, госпожо: с какво 
брахте боровинките - с ръка или с гребен?

зеле
не остане

изохка

Как!? Нали ти заповяда да я измия и да сияе като 
слънце.

- Катастрофа! Апокалипсис! - стенеше Асен. - Каци
те - да, но зелките не се мият никога. Никога - разбери! 
Без микробите по листата от главите, зелето няма да 
вкисне довеки. Сигурно не очакваш вместо тях аз да се 
гмурна в разсола и да задвижа ферментацията?

- Асене, от теб и твоята екология ми е писнало вече!

Вашия пикантен
на

Спас Круминият
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ДА СИ ПРИПОМНИМ
ЦАРИБРОДСКА ЕСЕН 1944 ГОДИНА

ЦАРИБРОДЧАНИ НА ФРОНТА
Първа царибродска бригада бе фоп- 

мирана на 10 септември 1944 *
казармите на Цариброд. Още 
лото в нея постъпиха около 900 бойци от 
всички краища на тогавашната Цари
бродска околия. За комендант на бри
гадата бе назначен Бранко Вукович, а за 
политически комисар Драголюб Станк- 

боец от Царибродския отряд "Мо
мчил Войвода . Първоначално бригада
та бе снабдена с оръжие, пленено от ча
стите на окупационния корпус, завър- 
щащ се от Сърбия. В града бяха зав
арени девет склада с хранителни про
дукти. За интендант бе назначен Славчо 
Кръстев, за комендант на града - Тодор 
Михайлов - Тръпко, партизанин от Фер- 
динандския партизански отряд.

През септември Първа царибродска 
бригада извърши организационни под
готовки, боеви учения и мобилизация на 
нови бойци. Не беше изяснено напълно 

части трябва да се присъедини 
бригадата: 22 сръбска дивизия 
мията

сахм”ТиК^а3ПМОбИЛИЗаТ НаП1,‘
» ™Т.а„=“^." Нб7„!.“.Т“ар"> Пч~

м Фр°тпт 2 СЪВ?М слаби бя" части> които влязоха в града.
Г1г?Ег/?КИТе ни и с Щвба на 22 дивизия;
НОВЮ. За да бъдем по-авторитетни 
заповедта, ние споменахме името на др
угаря Тито и Отечествания фронт”. В Ниш стана реорганизация на воен-

.за мобилизацията бе съобщено чрез ните части и Първа царибродска влезе в 
барабана, а по селата по телфона и кури- състава на Осма сръбска бригада. Реор- 
ери. Отзивът бе голям. Лекар за преглед ганизацията се проведе в двора на то
на младежите бе Лазар Драганов Лаков гавашното основно училище ”Свети Са- 
от 1. Оряховица, писар на комисията ва” (при черквата). Осма сръбска бри- 
Славчо Петров Гяков. Дрехи е издавал гада е имала четири батальона. Брига- 
Ценов от Лукавица и партизанинът Да- дата получи нови бойни задачи да дей- 
нчо, а оръжие Цонев и Ангел. Послед- ства съвместно с българските части в 
ните двама бяха добри познавачи на направлението Вучитрън и Прищина. В 
оръжието, защото работили в оръже- началото на ноември започнаха дейст- 
йната фабрика в Крагуевац. Според за- вията с направление към Прищина. 
пазени бележки на Станкови1!, бри- Щабът на Осма сръбска бригада издаде 
гадата е имала следното оръжие: тежки следното нареждане: 
картечници-10,минохвъргачки-5,леки "Според нареждането на маршал
картечници - 60, пушки - 900, бомби - Толбухин, българската войска, респек- Сраженията за Косово със съдейст- 
1800, ножове, шмайзери и др. тивно Втора българска армия, която вието на българската армия са имали

има

година в 
в нача-

в първите

на
ЦАРИБРОДЧАНИ В ОСМА 

СРЪБСКА БРИГАДА
в

ович.

Бойният път на Първа 
царибродска бригада

към кои ♦ * *
или ар-

на Отечествения фронт (ОФ), 
която също се готвеше да вземе участие 
в освобождението на Югославия. Затова 
много младежи влизаха и в състава на 
Първа българска армия.

Драголюб Станкович, политически 
комисар на бригадата, по-късно си спо
мняше, че те не са имали връзки нито с 
едната, нито с другата армия и про
веждали мобилизацията без директиви 
отстрани. Ето как написали нареждане
то за мобилизация в околията:

По нареждане на маршал Тито и в 
съгласие с Отечествения фронт на Бъл
гария да се извърши мобилизация.

Освен мобилизацията на хора, да се 
мобилизират коне и коли.”

в състава си 4 дивизии, в срок от 3 огромно значение за освобождението на 
дни трябва на всяка цена да завземе Югославия. Бе освободена територия от 

юла51*™*1 33 ТР°нта на 28 септември Прищина, Вучитрън и Косовска Мит- 5000 кв. км, включваща градовете По- 
1944 година. В Цариброд пристигнаха ровица. Офанзивата на 4 българска ди- дуево, Прищина, Вучитрън, Митровица, 
много хора от всички села на околията, визия и Първа танкова бригада, които се Рашка, Нови пазар и още други по
за да изпратят бойците. Маршрутът на намират в състава на Втора армия, ще малки населени места, в това число и 12 
бригадата се знаеше предварително: от започне на 16 ноември в 6 часа”. железопътни гари.
Пирот за Бабушница и Власотинце (пъ- Най големи боеве станаха през нощта През декември сраженията продъл- 
рвото и бойно кръщение стана при вла- на 18 срещу 19 ноември. Тогава Първи и жиха до окончателното освобождение 
сотинишкото село Църна бара). Цари- Трети батальон претърпяха големи за- на страната. Бригадата взе участие в 
бродска бригада пристигна на фроната в губи и затова бяха изтеглени, а на тяхно пробива на Сремския фронт на 12 април 
момента, когато започнаха действията в място зае позиция Втори батальон, 1945 година, 
рамките на операцията за освобожда- който води успешни боеве при Поток, 
ване на Ниш. В тази операция взеха уча- Кондра Големи и Чуки. Боевете за 
стие войските от Трети украински Вучитрън също бяха ожесточени. През 
фронт, българската ОФ - армия и Юго- втората половина на ноември бригадата През цялото време на борбите не е

взе участие в следните сражения: прекъсвала връзката между населени-
16 ноември в сътрудничеството с ето на околията и бойците на фронта. В 

българските части в посока от Куршум- и»л/та околия „се провеждаха акции за 
лия към Мала Косаница, Мердаре и Ма- събиране на облекло и храна за бри-

гадата. Беше известно на всички, че 
Югославската армия и по това време не 
е имала скалдове с храна и облекло. 
Събраното облекло и храна се изпра
щаше на фронта чрез околийския отбор 
в Цариброд. Това беше време, когато 
съобщителните връзки бяха в отчай
ващо състояние. Куриерите, които 
носеха храната и облеклото, донасяха и 
вести за положението на фронта и в ок
олията и бяха единствената връзка меж
ду фронта и тила.

ПЪРВА ЦАРИБРОДСКА БРИГАДА

* * ♦

торово.
17 ноември - направление Вучитрън.
18 ноември - нападение на Градини.
19 ноември - боевете продължиха.
20 ноември - освободен беше Вучи

трън.
21 ноември - четвърти батальон на 

Осма сръбска бригада е в Прищина, 
Втори батальон във Вучитрън, Трети 
батальон в село Брадата. На 24,25 и 26 
ноември за пръв път бригадата подгот
ви културно-забавна програма за граж
даните на Вучитрън. А на 29 ноември 
започнаха боевете за Нови пазар.

Свързочното 
поделение на 
бригадата при 

Нови пазар 
през ноември 

1944 г. Богдан Николов

се панорама на превоя над село Божица, в 
околността на Власинското езеро.

По този маршрут е и основната връзка на 
Босилеградскня край с вътрешността на 
страната. През нея именно Автотранспорт
ното предприятие от Босилеград осъщест
вява живата връзка на населението с по- 
големите административни центрове, с бли
зки и роднини, преселили се във вътреш
ността на страната.

Този колектив, който разнася и радостите 
и мъките на хората от Босилеградско и за 
Босилеградско, изпълнява много добре 
ролятя си на посредник. Това се отнася за 
всички - от обикновения работник до ръко
водителя на предприятието. Колективът на 
това предприятие в близкото минало издър
жа един труден изпит и с достойнство излезе 
от тежката ситуация, наложена му от ик
ономическата блокада на Югославия, в ус
ловията на една война и икономическа стаг-

>^инаги когато пътувам из прекрасната Израз на всеобщо одобрение и положи- ването на пътищата до пълното покриване 
& клисура от гр. Босилеград за с. Горна телна оценка на това важно социално дело на всички махали; да се извърши рекон-

за населението е фактът, че почти няма къ- струкция на съществуващите вече и да се 
ща, която да не участвувала с пари за покри- прокарат нови трасета до по-големите гор- 
ване на общите разходи. Машинистите-бул- ски масиви, за да се облекчи снабдяването с 
дозеристи, пък и длъжностните лица са по- дърва за отопление и строителни матерн- 
срещани във всяка къща като скъпи гости с али; да се завърши реконструкцията на пътя 
вкусни ястия, печива и препечена домашна Босилеград-Враня през Бесна кобила и 
ракия, само и само пътищата да станат по- осигури целогодишна експлоатация; да се 
бързо и по-добри, и, разбира се, при конк- подобри телефонната връзка на селата от

Любата, в главата ми нахлуват куп спомени 
от юношеските години. Търся приликата и 
разликата в приблизително полувековния 
интервал. Трудно се усеща, а и трудно се 
забелязва. Не съм първият, няма да съм и 
последният, който се наслаждава и ще се 
наслаждава на природните красоти на тази 
чудесна клисура, още повече, ако човек има 
възможност да се запознае или вече знае 
легендите, свързани с нея, каквито са ’ Ву- 
нен камък и мека ярина”, "Садене на сол” 

Гложие, за ”Невиди- 
куче” от Минчов мост до Паралов-

Лични вйечашления ош 

Босилеградския край
от жителите на село
мото
ските воденици, за вампирите в околността 

Клисура и много други. Някои отна махала
тях много добре биха накарали човек да се 
”усмихва” и "наслаждава” с щръкнали 
ре коси, особено ако пътува сам нощно

(В един ош Предишните броене на о-к "Врашсшво" Поместихме една част ош 
Писмото па г-п Милчо Любенов Лрсоа, роден о е. Горна Любата, който живее 
в Кюстендил. В Г.Любаша и сега живее^еговаша майка, иоради което Арсов 
често Пътува и иска да сПодели личните си вПечашлениа за родния си край.)

на го-

време.
И все пак неслучайно подхващам темата 

пътуване. В България има една мъдрост:
"Човекът е човек, когато е на път . Да,
споделям я. Това означава преди всичко, че ретните условия и 
той е витален и че около него има реален разходи на време и материали. Определено 

При последното ми посещение през твърдя, че няма друго мероприятие, което 
октомври в с. Горна Любата силно ме из- през последните двадестина години да с 
неиада фактът, че в много от махалите на сплотило толкова хората. Такъв ентусиаз- 

някои от с. Мусул, с активната ъм и всеобщо участие е имало само когато 
местното население са направени е правена електрификацията на този край.

Това е така, защото хората загьрбват те
жкото време и неимоверните усилия да се

нация.
Справедливо ще бъде да споделя и до

брите взаимоотношения между сродните 
предприятия от Босилеград и Кюстендил. 
Редно е тези взаимоотношения и в бъдеще 
не само да продължат, но и да се развиват. 
Нека отново да забръмчат автобусите 
двете посоки и от двете страни на границата. 
Защото, колко повече са контактите и кол
ко по-чести са те, толкова по-голяма ще 
бъде взаимната полза. Това значи да съз
даваме колкото е възможно по-безпрепят- 
ственн условия за общуване. С всичко това 
ще спомагаме за по-тясното сътрудниче
ство и изграждане на взаимно доверие.

Горнолюбатски район.
Сериозни проблеми възникват и при еле

ктроснабдяването, защото бавно се реагира 
при отстраняването на електрическите по
вреди. Вярно е, че условията за поддържане 
на електропоровода в тези балкански краи
ща не са леки, но въпреки това би трябвало 
по-енергично да се действа.

Когато говорим зп природните красоти 
на Босилеградскня край, в това отношение 
не отстъпва и поречието на Божичка река. 
Тук е язовирът недалеч от с. Д. Лисина, из
пълнил част от долината с кристално чисти 
води - чудесен кът зп отдих и релаксация. По 
своему красива и интересна е открояващата

възможно по-малки

1!живот.

селото и в 
помощ на
километри пътища, по които могат да се 
движат леки коли и лекотоварни автомо
били, които да ги обслужват. Могат да се отърси и оказва медицинска помощ на мяс- 
превозват брашно от местните магазини, то, да се мъкне всичко на гръб или на кон. 
фуражни стоки, хранителни продукти и др. Ще си позволя да изразя становището си 
Още повече, когато става дума за зимното за това какво би трябвало в близко бъдеще 
запасяване, защото е известно какво озна- да се направи за подобряване на инфрас- 
чава да носиш товар на гърба си през зимата труктурата, а именно: да продължи прокар- 
в тези балкански махали.

Милчо Л. Арсов, 
председател на вемлвческо дружество 

"Краище" от. Кюстендил
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"Заспалостихосбирка 
огнище”. В стихотворенията 
"Селото някога и сега, "Връ- 
щам ги се”, "Времената бяха 
такива” и "Заспало огнище” е

•<ЛСЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

о

РАДЕИНА V ]

I& И'фачена носталгия га на поста 
към родното му село Радейна 
и бащиното огнище. Миле 
Пенков пише проза. Роден е 
и ре'* 1963 година, завършил е 
югославска литература в Бел
град. Досега е издал два сбор
ника разкази: "Дъжд, есен е’ и 
"Деня т на големите В7лши”. В 
разказа си "I {аиролет”говори 
за своя дядо Велин. Мики Пен
ков, брат-близнак на Миле, е 
академичен художник и има 
ателие в Ниш, а третият им 
брат Влада Пенков има май- 

>рска титла в спорта джудо. 
В село Радейна има Друже

ство на акъллиите, чийто 
Крлкгги Пин-

ц#;/<?*>• >(Продължение от миналия брой)
През 1%7 година хората от селото се наели да си 

решават сами наболелия въпрос с питейната вода. Из
ползвайки богатия извор па Кладенци, те рошили сами 
да си построят водопровод. Средствата, които събрали 
от местното самооблагане,както и доброволният труд 
на работоспособното население не били достатъчни да 
се осъществи това. Тогава организацията за призвод- 
ство на тютюн "Дуванското" оказала голяма финансова 
помощ на село Радейна за прокарването на водопро
вода, защото след 1955 година, когато в Забърдиото 
започна отглеждането на тютюн, радейпчанп масово 
засаждаха това индустриално растение. Едип от най-до
брите тютюнопроизводители бил Любомир Крумов, 
когото изпратили на обучение за начина на о тглеждане 
на тютюна, за да помага, съветва и обучава свои те съ
селяни. От парите, конто дало "Дуванското”, радейп
чанп купили водна помпа, която изтласквала водата от 
извора до резервоара пзнад селото. Паралелно е из
граждането на водопроводната мрежа в Радейна започ
нала електрификацията, така че през 1970 година в 
селото едновременно светнали електрическите крушки 
във всяка къща и потекла вода от чешмите във всеки 
двор. РадеНиският водопровод беше първият в За- 
бърднето. След като през 1976 година бе прокаран ре
гионалният водопровод, радейнчанн се включиха към 
него, но си запазиха резервоара и ремонтираха помпата 
и водопоите на Кладенци, така че за жителите от това 
село недостиг на вода вече е минало.

Регионалният път от Димитровград за Смиловцп и 
Висока, конто минава през Радейна. е асфалтиран, а 
селските пътища имат чакълна настилка и са "изпил
яна” още когато Милко от Лукавица работеше с валяка 
на регионалния път. Парният валяк и сега стои на пътя 
в селото, което съумяло да го използва.

Радейнското поле е карстов предел с характерно при
родно явление разсед - пропадане на земята. Нали има 
една такава нашенска: "Разклони се зсмльо да пропад
нем..." н точно това се случва в полето на село Радейна. 
Представете си, отишъл човек с трактор да изоре ни
вата си и когато погледнал, нивата му я няма!! Вдън земя 
пропаднала! Чудно, интересно, но и страшно, защото е 
могло да се стигне и до трагедия, ако това се с случило, 
когато собственикът е орал или жънал нивата си!? 
Разседът бил досе г метра дълъг, осем метра широк н 
шест метра дълбок. Това се случило в местността Кота, 
а такова нещо се е случвало в Полето, югозападно от 
селото в нивата на Арсен Илиев и в местността Вир до 
Могилка. къдсто пропастта също била голяма, но с 
течение на времето вдлъбнатината се заличила.

Заклонено от всички страни, особено от северните н 
западните ветрове, село Радейна има идеални условия 
за развитие на овощарството. Радейнчани обработват 
площите си по съвременен начин - механизирано. В 
селото има 30 частни трактора, 21 мотокултиватора, 7 
комбайна, 5 големи и 5 по-малки триери, 10 мелници с

ст<
Миле ПенковПетър Геров

воденични камъни, а "чекичар" има почти пън всяко 
домакинство. Радейнчани имат и всички електрически 
уреди - телевизори, печки, хладилници, прахосмукачки, 
замразптели и ир.

11а работа а чужбина от село Радейна са: Тодор Ба
сов, Иван Стоянов, Драган Мапон и Гсрго Стефанов в 
Германия, а Иван Стоил кон в Швеция, които не за
бравят родното си село н подпомагат всяка акция в него. 
Драган Минни докарал един камион брашно от Гер
мания в Димитровград, помощ на Червения кръст за 
бедните и бежанците, а за откриването на амбулатория 
в селото па местната общнос т дарил 500 маркм.

Основното училище в селото идз.хна ма младите лю
бов към учението н те тръгнаха из страната да се школу- 
ват, за да станат свои хора, да работят и творя т, да дадат 
собствен принос в изграждането на обществото. 31 
радеГшча1ш са завършили факултет, 23 - полувисшо 
училище н няма семейство, в което да няма поне един 
човек със средно образование. Радейна има и един док
тор на науките и един магистър. Иван Манчеве докто- 
рирал на 34-годишна възраст - специалност физика. Ав
тор е на 20 научни творби от областта на атомната 
физика, 10 от конто е публикувал в чуждестранни науч
ни списания. Слава Тодоров с магистър по техническите 
науки - на следдипломни студии в Лондон го бе изпра
тила гумарската промишленост от Димитровград. Той 
беше и председател на Общинската скупщина от 19.56 
до 1990 година. От Радейна има и известни лекари-сие- 
циалнсти, технолози, юристи, художници, писатели...

Радейнчани могат да се похвалят, че имат двама 
писатели - Петър Геров и Миле Пенков. Геров е роден 
на 16 май 1933 година. През 1953 година е завършил 
Учителска школа в Пирот, от 1955 година е работил 
като учител в Алдинци и Стогазоицп и като препо
давател в основното училище "Младост" във Вина. 
След като се е дипломирал във ВПШ в Ниш през 1967 
година е преподавал физическо възпитание в Княже- 
вац. Пенсионер е от 1995 година, когато излезе от печат 
първата му стихосбирка за деца "Дете". През април 
1996 година бе издадена и втората му стихосбирка "Вре
мената бяха такива", а тази година излезе и третата му

председател е
джуров, секретар Алекси Радой и член Воин Дойчев, 
кои то ни разказа за дружеството и как той бил включен 

Карал си дядо Воин кравите на Кладенци, за дав него.
ги напои и си понесъл кофичка да си донесе водица у 

Напоил кравите, напълнил си кофичката и надома.
връщане, когато доближил своята порта, го срещнал 
съседьт му и се спрели да си поприказват. Не видели 
кога една от кравите изпила водата от кофата. Тогава 
съседът му рсК'ьл: "Бре, Воине, тебе можемо да те 
запишемо у акъллиите: карал си кравите на воду, поил 
си гьи баягьим, а оне ти пред капиюту йените воду гу из 
ковуту, що по сецаш чък од Кладенци! Веднъж пък 
трз.гнал дядо Воин за дърва в гората. Събрал 
предишната и заднищнта от колата, но не сложил груд- 
пика на растоката. Взел остена, седнал на иреднищата, 
подкарал кравите и не се обръщал назад. Когато стиг
нал в бранището, слязъл от колата и видял, че зад- 
н и щата ги няма. Върнал се обратно и ги намерил при 
завоя на Кладенци, къдсто се източили от разтока га без 
тон и да забележи това. "Така и аз станах акъллия , 
майтапи се дядо Воин. като ни показва вестник, 
адресиран до Воин Дончев Акълия от село Радейна. "А 
когато се събереха младите да играят топка в училищ

ни коя ливада, па едни са "Височина”, а 
Прекобарци”. тичат, падат, дават голове, иде 

” - разправя старецът, които си живее

пия двор или на 
другите "~ 
сме’, иде сме ... 
сам, но е доволен ог дъщерите си, които често идват и 
му помагат.

Местната общност в селото е въвела местно само
облагане и подема и реализира акция след акция. След 
ремонтирането на водопоя при Кладенци, на манастира 
н на училището (по училищната сграда има още работа, 
но главното е завършено), предстои акция за ре
ставрация на черквата "Ваведение Господно", довърш
ване на сградата, и която ще бъде поместен селският 
триер и кантарът за измерване на добитък (теглил
ката), ромонтиране на Културния дом,селските пътища 
и т. н. Радейнчани са трудолюбиви и амбициозни хора и
затова успешно реализират всички акции.

Цветанка Андреева

нувлт имендеп. Разбира се, за честване на именден имати вече си правят сметки къде, как и с кого ще пос]хмц:гг 
Новата година. Учениците вече т хваща зимна Т]>еска - 
наближава полугодието и не е харно със слаби бележки в 
КИМЖКИТ1 да застанеш пред тато и мама. Ще има мъмрено 
за големите и малко кьотек за малките. (Неофициална, 
семейна иедагошя, ама проверена). П|х*з тези студени дни 
често се вари чай (поради настинка, кашлица, хрема и 

■раешите и по-здравите пенсионери най- 
много обичат "шумадийски чай", демек варена ракия, 
запържена с бучка захар върху нажежена маша. Следва и 
мезе: 
и сол

МЕСЕЦОСАОВ през тоя месец възможност и носителите на други имена: 
Андроя, Сава, Роман,Григор, Катарина, Климе, Наум, Да::-, 
ло, Сппридон-

Много сърби този ден празнуват като слава. 'Га затова 
- Варвара вари, Сава хлади, а Никола куса. Ог 

Никулден хората вече почват да се готвят за големите 
празници - Рождество Христово (Коледа), Нов:! година, 
Водици- Вероятно знаете и онази поговорка - "Заради 
някой си Никола, намразил и свети Никола", "Никулден, 
днес му е денът, а утре му е снегът". Ог Никулден 
време за писане и изпращане на коледно-новогодишни 
честитки, които с

Ш1-

НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 
ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ се казва

Други), ала въз

ДЕКЕМВРИ
кисело зеле поръсено с кълцан пипер и зейтинчък. Лоб 

уска, гово|Х‘.\а моите стари. Винаги 
нещичко дава Господ - "И пие хлеб ядем, трева не пасем!", 
дего казва народът. Ама е редно и мерка да се пази, защото 
- "ракията и виното правят от човека не везир, ами резил". 
И затуй само напред: кюмбето пека бумти, кавторът нека 
гори, а чайникът нека пищи.

* Снежен и мразовит месец * Божичеви 
пости * Вълчи празници * Сладка ракия и 
кисело зеле.

Декември е два насетият месец в годината. Старото му 
славянско име е проси нец. Понеже през тоя месец сигурно 
тъма сняг, познат е и като снежен месец. Широко известна 
е поговорката: "Дебел сняг - голям комат". Казва се също, 
че зимата е най-добрият орач, че ако има тежка зима, ще 
има и тежък сноп, че воденица, която мели за Коледа 
колаче, ням;! да има за Великден погаче... Целият декември 
минава под знака на Божичеви пости. Дядо ми, след 
заколеше своя или чужда свиня, грижливо измиваше ръ
цете си с домашен сапун, за да не се облажи случайно! 
Всички сръбски слави през тоя месец минават с постни 
ястия и сладкиши. Разбира се, постене значи и прочиствано 
па душата и отхвърляне на зли мисли и деяния. Между нас 
казано, добре е и атеистите да постят някоя седмица - поне 
за линия и за доборо здраве...

Студове има, ама работа от студ не се бои. Земеделците се 
грижат всекидневно за добитъка (едрия и дребния), пресилват 
зърното в амбарите, невестите обикалят кокошките - дават им 
поне един път дневно топличко забъркано, за да снасят яйца и 
през зимата. Някои изкарват побре, други угарят, трети 
дълбоко орат. Бабите правят домашен сапун от насъбрани 
мазнини и сода каустик. По фабриките и работилниците кипи 
работа, няма лабаво. Наближава край на работната година, пък 
и време за данъци пристига, та затуй няма време за прахосване. 
Работи се и на ламба. Денгубите пък (стари или млади, по навик 
или по принуда) гледат къде има нещо келепир да се яде и пие

е вечеготов;! зак
радост приемат и млади и стари. Поже

лайте па своите пап-блпеки, роднини и приятели всичко 
най-хубаво за идващите празници и за Новата 1998 година!

Работен календар (селски и градски) както 
надпя месец. Харно е по-младите да насекат дърва за 
родителите и старите, да очистят печката, кюнците- Млад- 
инята се вози на шепни, кънки и скии - кой каквото има

и за ми-
И през тоя месец празнуваме един Богородичен праз- 
: Въведение, Ваведенъе (4 декември), който е известен 

Женска Богородица - така го нарича 
па човечеството. Празнуват го както майките, така и бездет
ните жени.

пик: 
и като нежната част или какво знае сам да см направи. На мода са 

чорапи от домашна вълна, шалчета, кожуси, калпаци и 
други шапки, конто покриват и ушите»

Като напада сняг редно е да се почисти около къщата, 
вървищата да се поръсят с пепел или пясък, за да няма 
пързаляно и чупене на крака и лактове- Особено 
ма вайте, когато е сувомразица и поледица, което важи 
особено за ония, които карат кола.

През зимните вечери всеки трябва да се наканм да 
прочете попе една книга, някое списание, да прелисти 
някой учебник на своите деца (христоматия, география, 
история, природознание-). Нали знаете: човек се учи, 
докато е жив, човек е здаден не само за муку, ами и за 
четене, за учене...

Напишете

вълнени

като
Популярен между славяните е апостолът Андрея (13 

декември), който, както казва преданието, е укротил и 
възседиал мечка, та затова неговият празник е известен и 
като Мечкиндън. Поверието казва, че мечка разплита 
ко, което е плетено, и разшива всичко, което е ушито, та 
оттам обичай жените

В1П1-
ВСИЧ-

на тоя ден да не започват да плетат 
шият нещо за мъжете си. Други казват, че дори от този 

ден нататък (до месец февруари) пе е харно да се удвояват 
(да се "спредзаю") предените вълнени нишки.

Следват (един след друг) празниците Света Варвара, 
Вариндъи (17 декември), когато се варят зърна от царевица 
и пшеница, тиквени семки и други семена» На 18 декември 
е Сава Ерусалемски, а на 19 декември - важен и много 
популярен празник - Свети Никола, Никулден. Светецът е 
много почитан от гърци, сърби и българи, помагач 
християните на морето, защитник е на пътниците. В нашия 
край е известен и по това, че във всяка къща ма тоя ден се 
яде риба. В някои села има светъц, а всеки Никола (Кола, 
Кольо, Николчо, Николай и Николина) тържествено праз-

илм

и изпратете едно писъмце до свой близък, 
до приятел, до наборлия от казармата, до бивш съученик 
или състудеит, до своя някогашен учител в основното или 
в гимназията» Записвайте в някоя тетрадка по-важните 
събития в семейството, в селото, в града.

Време е децата да формират вече своя колсдарска 
дружина и да почнат да учат хорово да пеят коледареки 
песни.

е на

Марин Герин

а> 28 НОЕМВРИ 1997 г. ШшшШ



ПО ПОВОД НАПИСАНОТО В "СПОРТЕН ЖУРНАЛ"

ЛЪЖИТЕ ОТ БУЯНОВАЦНЯМА ДА МИНАТБЕРЕКЕТЕН СЕЗОН ЗА
” МЛАДОСТ”

,, 1ъ!и?,'п-ШиЛ-"“иН“фУш_6ол“" "Кщесишенистиш всички до един изиграха мача до крия. Ако
публикувано- младият вратар ПеШкович наистина е ой- 

.... ><рГ веС11Ш11*, Сноргиснжурнил иойовоумача ериран, ние истински съжаляваме и му же- 
иа оалкански и ЬСКти Буяноти в рамките на лаем бързо уа се завърне на терена. И "Бал- 
шеиинауесешия кръг от първенството на Сръб- кански" имаше Подобно нещастие: беше ой- 

уивия групи Пит. _ ериран българският интернационал В. Ве-
пзненауити дойде Преди всичко от Произвол- селииов веднага след мача с ЖЕЛЕЗНИ ЧА Р, 

°иенка на журналиста от Буяноваи, че но "Балкански" никого не обвини за това.
Балкански е най-слабият отбор а дивизията.

Защошо отборът, а който играят няколко вит-

За футболния отбор "Младост” от Босилеград есенният полеге 
зон може да се отмете като един от успешните. Не с?змо порад.шова' 
ме босплеградският отбор, заедно с "Раднимки” от ВрГня ^Алак
вГоиГняммГГи ПЪР8Г ТР" М6СТа (офиЦ-злна таблица все още няма), но и затова, ме босилеградските футболисти отгп
ворно и максимално ангажирано играха във всимки м мовс От 
седемте мама през есенния полусезон, те победиха в пет от ко.гго 
тр.. като гости. На мужд терен те "измъкнаха” по трн’томки от 
Павловац от Павловац, "Минералац" от Вранска баня ^ 
Левосое от Левосое. Като домакини извоюваха победа срещу 

отборите на Трешньевка" от Лопардинци и "Раднимки” от Враня 
докато футболната среща с "Младост" от Сувойница. поращ, нещъ 
ването на футболистите от Сувойница, е регистрирана със 
служебен резултат 3:0 в полза на босилеградския отбор "Младок- 
загуби само един мач и то на свой терен - срещу отбора на "Алак- 
инце . И головата разлика 22:8 в полза на босилеградския отбор 
или 3,6 гола на мач, също така потвърждава констатацията зРа 
успешната игра на босилеградските футболисти през 
първенството. к

Според менеието

Накрая трябва у и кажем, че лицата, чия- 
_ _ _ 61 о оиенка е наистина меродавни, написаха в

родивизионни футболисти като Живковия, Протокола за мача всичко най-хубаво. Оиен- 
Пеичев, Митов, Иванов и тримата интернаци
онали Ивчев, Л. Веселинов, В. Веселинов тази есен

ката за организацията е 4, за съдт/ше 4, за 
_ терена и за зрителите аицо Положителна,

надигра много отбори както в Димитровград, Всичко това е ПодПисано и от служебния 
така и на чужд терен. Времегшото класиране Представител на БСК без забележки. Значи, 
(последно място в таблицата) е резултат на футболистите на БСК не са Пребити, а те- 
разл и ч ни о бешоя / (/ела и ви_ м _ _ въпрос на вре- хните фенове не са малтретирани в Димит
ре кога Балкански" и^ отстъпи шова^ясто на ровград. За обективното информиране на 
друг (набор и и {е се устреми към средата на таб- обществеността ”Балкански” Предлага да 
лицшиа.~Мачъш_с БСКД)е наистина "твърд" от се Погледне Протоколът от срещата, както 
двете страии^тъй като имаше голямо значение и видеозаписът на ТВ "БЕЛ-АМИ"от Ниш. 
и за_увиии1~ отбора. След мача няколко фушбо- По Повод случилото се ще се Проведе и събра- 
лисиш Потърсиха лекарска Помощ (Крумов, П. ние на Управителния съвет на ”Балкански” 
Ге<)ргиев, Е. Иванов), а също така и най-вой- и ще бъде дадено официално съобщение, 
нсишешт,както е паричен в статията П. Кос- Буяновчаниса "усПели” единствено с това да 
шов, капитан на "Балкански”, който едва дочака "оПравдаяш”своята слаба игра и Поражени- 
краяна мача поради штшузия. Да не говорим за ешо си, както и "игрите" извън терена, ко- 
Ж7>лшпя картон, който му ПриПисваш, и не е ишо играха десетина дни Преди мача с дими- 
иолучил иинсгт. Трябва да секаже, че "тежко шровградчани, и с които у Правата на "Бал- 
коншузенише и пребити" футболисти на БСК кански" езаПознаша. Д. С.

и е само

тази част на

на любителите на футбола в Босилеград а

дителна победа от 7:1 срещу Раднимки" от Враня, един от канди
датите за първото място в Дивизията, както и срещу отборите на 
Трешньевка и Левосое .когато босилеградските футболисти се 

наложим с 6:1 и 6:3, макар ме играха на терените на съперниците 
Най-слаба игра беше отбелязана в срещата с "Алакннце , когато 
на собствен терен претърпяха поражение от 0:1.

това е и

м. я.
ОКРЪЖНО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА

Под знака на димитровградските пионери и пионерки ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО РИБАР
СКО ДРУЖЕСТВО "НИШАВА"

Зарибено е езерото 

” Сават 1”

На 19 ноември т. г. на димитровградското стрел- успя да събере общо 139 кръга, 
бище се проведе състезание по спортна стрелба за В индивидуалната конкуренция за пионери най- 
ученици от основните и средни училища от Пиротски добро стрелческо умение демонстрира ученикът 
окръг в дисциплината въздушна пушка. Марко Мадич от училището "Вук Караджич”,който

В състезанието взеха участие млади стрелци от улучи общо 176 кръга. След него се наредиха ди- 
Пирот и Димитровград, а не участваха представи- митровградчаните Саша Пешев и Горан Гогов, които 

средни училища от Бела събраха по 157 кръга.телите на основните и Преди Десетина дни членовете на димитровградското ри
барско дружество "Нишава” извършиха зарибяване, като 
хвърлиха около 350 килограма хайвер от шаран в езерото 
”Сават 1”, намиращо се близо до село Смиловци.

Средствата за тази акция са подсигурени от членския внос 
на рибарите от дружеството, както и от съвместните средства 
на Общността на въдичарите "Горно Понишавие”, към която 
принадлежи и димитровградското дружество на риболовците.

Според твърдението на секретаря Момчило Андреевич, 
дружество "Нишава" ще предложи на компетентните органи в 
"Горно Понишавие” да вземат решение, с което да се забрани 
риболовът на това езеро до 31 май следващата година.

паланка и Бабушница. В конкуренцията на мъжките отбори победи със-
Женският пионерски отбор на основното учили- тавът на пиротското техническо училище. Този от- 

ще "Моша Пияде” от Димитровград в състав Нела бор спечели общо 484 кръга, докато отборът на Ди- 
Денчич. Ивана Шекуларац и Олгица Ангелова улу- митровградската гимназия в състав Васко Панич, Са- 
чиха общо 433 кръга, а пионерките от пиротското ша Алексов и Саша Ранчев успя да събере общо 454 
основно училище "Вук Караджич" - 401 кръга. кръга.

> ;. В състава на женския отбор на Димнтровград-
Щ ската гимназия бяха включени Александра Петрова,

Мария Дойчева и Ана Митова. С общо 440 кръга те 
заеха второто място след отбора на икономическото 

—• училище от Пирот. В индивидуалната конкуренция
* първото място зае Катарина Величкович от пиротск

ото средно млекарско училище, която събра общо 
182 кръга. След нея се класираха състезателките от 
пиротското икономическо училище Ивана Костова 

Ш&Г (168 кръга) и Наталия Чирич (166 кръга). Най-добра

-
Г4

Б.Д.

На 11 декември 1997г. се навършава половин 
година от смъртта на нашата мила съпру- 
га.майка.свекърва.тъща и баба и прабаба

ТОДОРКА ПЕЙЧЕВА 
от Димитровград

Нейната топла усмивка, мил лик, благород
ство и човеколюбив винаги ще бъде в нашите 
сърца.
На 29 ноември т.г. в 11 часа ще дадем помен 
на димитровградските гробища. Каним бли
зки и познати да ни придружат.

Д димитровградска състезателка в тази конкуренция 
|...'г ; . §е Мария Дойчева, която се класира на пето място 

със 161 кръга.
В индивидуалната конкуренция за средношколци 

Мъжкият пионерски отбор на димитровградск- най-добри резултати постигна Милан Симонович от 
ото училище в състав Деян Илиев, Саша Пешев и пиротското средно строително-техническо училище, 
Горан Гогов зае първото място с 457 кръга, докато коИто улучи общо 179 кръга. Сретен Виданович от 
пионерите от Пирот успяха да улучат 447 кръга. пиротското техническо училище е със 175 кръга, а

В индивидуалната конкуренция за пионерки най- Драган Тошич, също от техническото училище - със 
добри резултати отбелязаха състезателките от дими- |58 кръго Най-добре класиран димитровградчанин в 
тровградското основно училище: Олгица Ангелова тази конкуренция бе Васко Панич, който със 157 
(155 кръга), Ивана Шекуларац (144 кръга), докато на Кръга спечели четвъртото място, 
третото място се класира ученичката от основното 
училище "Вук Караджич’ - Ивана Джунич, която

Опечалени: съпруг Милан, дъщери Зорица и Бояна, син Стефан, 
зетьове, снахи, внуци и правнуциБ.Д.

вино 
, све-

На 21 ноември т.г. на 64 години ненад 
ни напусна нашата мила майка, баба, 
кърва и близка

БОЖУРКА СТАМЕНОВА 
от с. Моинци, Димитровградско

ДИМИТРОВГРАД

Определени са ловните 

резервати в общината

ровци.
Членовете на Управителния отбор определи

ха размера на членския внос за следващата го
дина. За досегашните членове на ловното дру
жество членският внос е 150 динара, за начина- 
ющите ловджии възлиза на 200 динара, а за лов
джиите по-стари от 65-годишна възраст - 75 ди-

Твоята смърт изпълни с голяма тъга души
те ни. Годините ще минават, но никога 
няма да заличат спомените за твоя мил 
лик и добродушие,което ще носим вечно в 
своите сърца.На състоялото се неотдавна заседание на Уп- нара. 

рави^гелния отбор на ловното дружество "Вид- Това задължение към своята организация лов- 
тич" от Лимитоовгоад бяха взети редица решения ците могат да изпълня I още сега, а най-к ьсно до

....................
цитс на ловните резервативнаш ^ сии: комисия за защита, отглеждане и лон на ди-
ито лов ьт ще бъде забранен през следващите ^ (прсдседател „а тази комисия е Никодия Вели-
тири години. пезеоват е огра- нов), комисия за информативна дейност (иредсе-

Гериторията на първия л Р Граничният дател Градимир Стапров), комисия зв молби и
ничена със следните м • ■ Р ана на оплаквания (председател Симеон Симов) и ко-
магистоалнотсГигосе1- Гло Лука вица - Джонин мисия за нормативна дейност (председател Влада 
мост - пътя до граничната засгава в село Всрзар - е „астоящата годииа ловците ще пос-
пътя до село Скървсница - село верз р [ ят и отдеЛеи резерват за обучение на ловни
ничната застава в село Петачинци. кучета. Затова нсички членове на дружеството

Вторият ловен резерват е о/Р“"“'™„'ат задължение да участват в изграждането 
ните места и селища: Погановски ман.р резерват в местността "Бобов дол на Ко-
до село Поганово - местността Благи ^ мрица. Според съответния план резерватът ще
шктги Росульс - долината в мсстн У обхваща територия от около един хектар,
върха на планината Гребен - и първия 'У*1 
не посред стената близост до село Височки Д

СКЪРБЯЩИ:синове Драган, Славча и 
Миряна, внучки Албена и Катарина, братя,Милорад, снахи Дара и 

сестри и други роднини.

На 2 декември 1997 година се навъ
ршват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
нашия скъп и непрежалим съпруг, ба
ща, свекър, тъст и дядо

НЕДКО ТОШЕВ 
от Височки Одоровци

Поменът ще се извърши на 2 декември 
на гробищата във Височки Одоровци. 
Каним близки и приятели да присъ
стват.

на
съпруга гйткана. синове Бора и Мика, 
дъщеря Радмила, снахи Елипеяда и 
Зорица, зетСиниша, внучки и внуци

Б.Д.
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Ангел
фурнаджията и 
чуждите думи

БОЯА>КИЙЕ*лП оъу&те
17X4 В " 

^.НрА-ТСТ©^
Йсдпо време кига у нашият край у свако село

неделю миодзина
имаше\ булнщи овце, пролети кига по целу 

стрижеоше стадата си, кьилерите кига затиспу руна с 
вълиу, а женете после почну да перу и засмепшне със ссруту 
потоци и рекье, па по седенкье и тлакьс напреду маиьшца, 
е у това време на го ле му цену беоше бояджийете. Ародеоше 
от Пирот, от Ниш, па и от Аесковац, узилиюше преджуту 
на рабуш, чинеоше гьу с кве ли печеш бойе. Па после дойду 
на пазариш и донссу очиненапш мишница! Боже, само за 
цървенуту бою имаоше толкова или'на', руява, алева, /им- 
бава, морава, вшиньсва, виолетова... И да не ви распраям 
повече.

Бай Ангел фурнаджията мно
го обичаше да използва чужди 
думи особено когато разгваряше 
със съседите си.

- Комшийс, нийе сте си млого 
добре, жииейете си кико лорбе- 
ри (искал да каже лордове).

- Компшйо, умрел тия и тия, 
закачите му метеоролозите (не
кролозите).

- Море, компшйо, преписаше 
ми у пмбулянтуту тейе палилуле 
(пилуле), незнам дали да гьи уз- 
имам.

т№\€,/

&

В Шш,I/ \- - т?, среше Стоица оди7 Ония дън у петък на гиаарат ме 
Тудовицу:

- Бае Минчо, кво пазариш ? - питуие ме.
- Нищо. Тънка пеизията, све сеирим...
У това време приде ни йсдъи мустаклия и рече:
- Стоице, довечера че дойдем при тебе, требе да си

шя1 11VV- На един нашенец казвали Бсн 
Квик от един американски сери
ал, ама бай Ангел не запомнил 
точно и казва:

- А, те съга сретотогова Пинг 
понга.

А на погребението на един 
близък комшия искал да запла
че, а после обяснил:

- 1Цео на комшиюту да пови
кам, ама ме улови тренер (тре- 
ма).

1^\ГП \ 1 1 / /С'>
пооратимо.

Стоица промънка нещо кико "добре дб’, ама направи 
кьисало лице. Кига одмину мустаклията, рече:

- Знайеш ли, Минчо, от тия бояджийе ми йе пиенуло!
Мене ме нещо жигну: йош кига не съм видел бояджию на

пазар ат, та се зарадува кико мъничко дете.
- Арка су'<
- Еве гьи, пълзнули из пазарат кико...
- Чекии! Ти захръркаваш ли ме, а<
- Ма йок, Манчо. Нали иду изборйе, а 1цом наближе 

изборйсте, нагърну кико...
- Я стани! За кви бояджийе ми ти орапшш?
- Па за свакикви. Нали виде оногова с мустаците. Еве, на 

три изборйе дооди дома и ме паламуди да гласуйем тамо 
за некикви ньегови... Първият чут дойде и лш рече: "Бие 
Стоице, я съм от "зслешипс", а да знайеш от нъи не ма 
по-ар ни!". Па распрая ли распр 
Вторият пут дойде и пак поче: " Стоице, тия пут съм от 
"синьите", ония "зелените" само лъжу'. И пак распрая ли, 
распрая... Третият пут га запържи: "Стоице, лъжу и 
"синьите”, ама "жълтите" изгледа най си гьи бива". И ка 
отвори уста, да ти отечу... Съга поначувуйем дека йе минул 
уз " гуървените". Съглам бояджия! Не знам кико да га съпрем 
да не ме дави повече.

- А ти за тсквия ли бояджийе оратиш?
- За тсквия кико ньега!
- Млого лъсно че га откачиш. Щом зине, а пш почни:
"Чекии, първо да се разберемо, от кои " цървени" си: има

"алеви , има "руяви, па "пембави", па "вшиньеви", "виоле
тови"... Я мислим дека че разбере и че те мине. Ако кокс да 
йе за "синьите", а ти пак почни да му редиш синъете бойе. 
Свака боя си има уз ню йоще по неколко: те ореова, лукова, 
мастилява... Удари му, Стоице, на майтап, и он че те мане.

- Море може да не си залатил от нъи. Има некикъв гущер 
камилон ли га окаю, кежу свак час менява бою, зависи куде 
йе и къв цвет йе около ньега. Е, теквия гущерйе су они. Само 
да си намере по-добро местенце и да се загньезде, сто бойе 
че промене!

- Айде баин, немой да си накрай сърце! Нали свак тражи 
да му йе по-арно?

- Нека тражи! Алиг защо баш при. мене?
- Па щом гьи слушаш...
- А-а, слушам гьи на кукульевдън. Знам кикъв 

м°гу да се менявам. А щом зине некой я знам лъже ли ме, 
бламосуйе ли ме или ми орати със сърце. Само ка наближе 
изборйете мене ме вача стра.

- Е-е-е?
- Туя йесън поиспеко рскьию. Ако навале бояджийете - 

неми капка да остане.
- Значи см бояджийе, ем мувтаджийе, а ?
- Теквия су!

Кво да ти праим, баин, кигати йе убива рекьияпш.

щ ■ й ■;

в№ шу Коца
ПартизанкатаКарай да 

върви
През 1947 година Коца Па

ртизанката стана чиновничка 
в Околийското. Веднъж тя на
стинала, хванала я кашлица и 
отишла при Веселин Делчев да 
й предпише лекарство. Той на
писал рецепта за сироп и казал 
да отиде в аптеката. Като й да
ли шишенцето със сиропа про
тив кашлица, тя решила, че то
ва лекарство трябва да се из
пие наведнъж. Пък сиропът 
бил малко горчивичък, но и 
сладичък и тя го гаврътнала 
наведнъж. След малко й ста
нало лошо и не само че повръ
щала, ами я хванала и диария.

Така Коца Партизанката 
научила, че сироп против ка
шлица се взима по една супена 
лъжица три пъти на ден.

Лилия Нейкова

ая свес да ти се зегвийе.

Живота бързо отминава - 
карай да върви.
Съдбата щедро ни дарява 
с хубави жени.
В рекордно кратко време 
с нежен женски чар 
гостува ни Ищар, 
а на екрана увисна 
красивата Льовисна.
След битка двугодишна 
Касандра, мила, Пищна, 
беше ни драг гост.

Така По начин Прост, 
без мъка По-голема 
решаваш Проблема 
наще тарикати 
без работа, заПлаши. 
Карай да върви.
Обръщай всичко на

майтап
с чубрица и шоПъл хляб, 
съПругаша дари с гергеф, 
а ши си гледай своя кеф.

Иван Царибродски
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