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ПЪРВАТА КОЛОНКА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ПО ВОЛЯТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ МИЛУТИНОВИЧ И ШЕШЕЛ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР/"“Ч ъгласно волята на гра- 
I жданите Сърбия ще 
V*/ изчака още две седми
ци и втория тур, за да поз
драви новия си президент. 
Окончателните резултати 
съобщени от РИК предве
щават по-известен епилог в 
сравнение с предишните 
президентски избори.

Фактът, че кандидатът 
на левицата Милан Милути- 
нович има чувствителна 
преднина в сравнение с ли
дера на радикалите говори 
не само за високия рейтинг 
на шефа на югославската 
дипломация, но и за реал
истичния му подход към 
жизненоважните политиче
ски проблеми в страната, 
без неосъществими обеща
ния, без митинги, конвенции 
и със скромен маркетинг.

Скромният отзив на еле
ктората, с 5% по-малко в 
сравнение с миналия пръв 
кръг президентски избори, 
трябва да се изтълкува пра
вилно: една част от граждан- 
ите по такъв начин изразяват 
отношението си към услови
ята за живеене, стандарта и 
трудностите, с които се бо
рим като народ и като дър
жава. Обръщането с лице 
към проблемите, без премъл
чаване и недомлъвки, ще бъ
де най-добрата мотивация на 
електората за втория кръг. 
Защото, най-важното е, във 
втория тур да се избере през
идент на Републиката и след 
това цялото ни общество да 
премине към решаването на 
жизненотрептящите въпро-

Учредителното събра
ние на новия републикански 
парламент показа как може 
да зацари духът на демок
рацията. Скупщината на 
Сърбия бе учредена в ат
мосфера на толерантност и 
компромис. И с това докрай 
бе изпълнена волята на 
гражданите: Парламентът 
беше учреден така, както те 
решиха. Партията с най- 
много депутати даде пред
седател, а другите - под
председатели на Парла
мента. За пръв път Сърбия 
получи Парламент, в който 
нито една партия няма 
мнозинство. Това би тряб
вало да означава, че новите 
закони ще бъдат по-добри, 
понеже няма вече да се 
налагат от само една пар-- 
тия, а ще бъдат резултат на 
отстъпки, не в полза на пар
тиите, а в полза на по-до
брото предложение.

Успехът с учредяването 
на Парламента охрабрява и 
влива надежди, че и новото 
Правителство ще бъде сфо
рмирано по същия начин.

Само чрез договор Щ0 
може да се възстанови и 
стабилизира Република Съ
рбия като съвременна де
мократична държава, с коя
то нейните граждани да се 
гордеят.

елек“™,!'!? С6 състо“на 21 декември • На 7 декември гласуваха 3 812 010 гласоподаватели или 52,75 процента от 
^ република • Мнлутннович - 43,70, Шешел - 32,19, Драшкович - 15,42 процента • Демократична 

тмосфера и последователно спазване на законопредписанията
Според окончателните ре- ■ проведен втори тур на изборите, 

I а избирателите ще могат да гла- 
I суват за един от двамата най-ус- 
I пешни кандидат-президенти на 
3 първия тур - Милан Милутино- 
: вич (СПС-ЮЛ-НД) или Воислав 
| Шешел (СРС). И на 21 декември 
I е необходимо в изборите да уча- 
I стват над 50% от общия брой из- 
I биратели в Сърбия, а президент 
I на Републиката ще стане канди- 
I датът, който получи повече гла- 
I сове.

зултати на президентските из
бори в Република Сърбия, 
бяха проведени на 7 декември, 
избирателското си право са кон
сумирали 3 812 010 пълнолетни 
граждани, което е 52,75 нроцен- 

рата в нашата ре
публика, а най-голям брой 
сове получи кандидатът на лява
та коалиция СПС - ЮЛ - НД Ми
лан Милутинович, съобщи Репу
бликанската избирателна коми
сия (РИК).

На пресконференция в Бел
град секретарят на РИК Небой- 
ша Родич уточни, че за канди
дата на левицата Милутинович 
са гласували 1 665 822 избира
тели, което представлява 43,70 
процента от участвалите в избо-

коиго

Г-

та от електо
гла-

фц Във връзка с проведените на 
7 декември президентски избори 
секретарят на РИК съобщи още 
две сведения: изборите са анули- 

:С' рани в 8 избирателни пункта (в 
избирателните колегии Сремска 
Митровица, Враня и Прищина 
по 2 и в Лесковац и Вождовац поМилан Милутинович д-р Воислав Шешел

рите граждани, или 23,05 на сто а на третото място и този път ”се кович (Група граждани) с 29 180 0» а броят на невалидните бю- 
от общия брой гласоподаватели класира” кандидатът на Сръб- и Предраг Вулетич (Либерално- 
в Сърбия. На второ място е кан- СКото движение за обновление демократична партия) с 21 353 сравнение с предходните избори 
дидатът на Сръбската радикал- Вук Драшкович (587776-15,42% гласа. (76 911 или 2,02%). Говорителят
на партия д-р Воислав Шешел, . 8д3 на сто) 0т четвъртото до От аспект на отзива на изби- на РИК 3оРан Джумич подчер- 
чиито брой на избирателната седмото място се наредиха Вук рателите президентските избо- та> че изборите са проведени в 
бюлетина е заокръжен от 1 227 Обрадович (Социалдемокра- ри могат да се оценят като ус- демократична атмосфера и при 
076 гласоподаватели (32,19% от ция) със 115 850, Драголюб Ми- пешни, обаче и този път Сърбия последователно спазване на зак- 
гласовете, съответно 16,98 про- ЧуИОвич (Демократичен цен- не успя да си избере президент, онопредписанията. • 
цента от електората в Сърбия), тър) с 86 583, Миодраг Видой- Затова на 21 декември ще бъде

летини е значително по-малък в -

УЧРЕДЕНА Е НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ДОГОВАРЯНЕТО - ОСНОВЕН МЕТОД
• За председател е преизбран Драган Томич (СПС), а за подпредседатели са избрани Владимир Щамбук (ЮЛ), Драган 
Тодорович (СРС) и Воислав Михаилович (СПО) • Четвъртият подпредседател ще бъде предложен от Съюза на войводин- 
ските унгарци (СВМ), след договор с левия блок и радикалите • Нов секретар на Парламента е Предраг Трайкович (НД)

си.

С верификацията на мандата ь 
на 249 народни депутати на 3 де- Н 
кември беше учреден новият В 
състав на Скупщината на Сър- В 
бия. За председател на Парла- ■ 
мента, но предложение на СПС, V 
с голямо мнозинство беше изб- г 
ран Драган Томич. който и в пре- ■ 
дишния мандат бе на тачи фуик- ■ 
ция. На поста подпредседатели И 
бяха избрани: Воислав Михаило- Щ 

(СПО) - единодушно, а Дра- 
Тодорович (СРС) и Влади

мир Щамбук (ЮЛ) с мнозинство 
гласове.

По предложение на НД за 
беше

ПРЕМИЕРЪТ МИРКО МАРЯНОВИЧ:

МАЛЦИНСТВАТА ИМАТ 
ВСИЧКИ ПРАВА

щ

” Ине смятяме Косово за част от Сърбия и Югославия, 
така чс не може и дума да става за някакъв си сецесионизъм. 
Малцинствата в Сърбия и Югославия имат всички права, 
както и всички други граждани у нас, което между другото 
им се гарантира и от Конституцията. В този смисъл 
какъв случай нс може да се говори за някакъв си специален 
статут” каза премиерът Маряновнч и подчерта, че няма 
истински причини за давлення върху нашата страна и запаз
ване на външната стена па санкциите.

вич
ган

впи-

секретар на Скупщината 
избран Предраг Трайкович.

тод в работата на новия Парла- се договори, каза Томич. 
мент. - Сесиите трябва да бъдат На учредителното заседание 
място, кз.дето ще се конфронтн- като гости присъстваха преми
рат различните мнения и стаио- ерз.т Мнрко Маряновнч, нредсе- 
аища. Парламентът ще трябва дателят на Констит>щ,юнния 

' 1 - съд на Сърбия Ратко Бутулия,
РИК и изпъл-

ДУХ НА
ТОЛЕРАНТНОСТ Л

Драган Томич

та Драган Гомич благодари за и без забележки, красноречиво Доиаезаконодптолскпта дейност председателят на 
оказаното му доверие и обеща, илюстрИра готовността ма нар- , ГП. ж]1......те КОИТоиз- няаащ функцията председател
че ще направи всичко из.зможно ламсНтарните партии да са,труд- нзпопните представители на Върховния съд в Сз,рбия Бал-
в Скупщината да възтърже- ничат и взаимно се договарят. ... бъдещото пра- ша Говедарица, д-р Иван Радо-
ствува духът на толерантността . работата ми а новия състав 1 ‘ рПС се опоолели за савлевич, председател на Надзн-
и да се развива демокрация, как- ще бъде по-сложна, понеже ще ; то ' ,ШСТ1Ю. рателния отбор, Драган Петко-
вато Сърбия и нейните гражда- трябва много неща да се запър- ™ ^ „попължавя па е па- вич, републикански прокурор и 
ни наистина заслужават. Ф.ак- шат преди сесиите, каза пред т .,ичс че прави- Негован Кляич, секретар на Ро
дът, че след по-дз.лго време в жур„алисТите Драган Томич и ™" ^б' сформирано нубликанския секретариат
Републиканския парла мач дне- 1Ювтори, чс опринципът по до- които СПС успее да законодателството,
вният ред е уточнен единодушно ГОцаряне ще бъде основният мс- ’

по



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
НОВ ЗАКОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО

УСПЕШНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕМИЕР 
В МОСКВА

СЪЗДАВАТ СЕ 

УСЛОВИЯ ЗА 

УВЕЛИЧЕН 

СТОКООБМЕН С 

РУСИЯ

В България да сс въведе 12-класна система на средно обра
зование предвижда Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за народната просвета, одобрен от Министерския съвет.

Предлага се след 12-ти клас да се полагат държавни зрелост ни 
изпити по три предмета, съобщи вицепремиерът и министър на 
образованието Веселин Методиев. Единият ще е но български 
и литература, а другите ще се уточнят допълнително след прие
мането на закопа. Промяната ще засегне учениците, които до
година ще постъпят в осми клас и ще трябва да държат матура след 
4 години, уточни г-н Методиев.

След приемането на закона предстои да се уточни и 
съдържанието на учебната програма за 12-ти клас. Лично аз бих 
предложил да се върне възможността в училище да се карат 
шофьорски курсове и да се взема книжка, каза вицепремиерът. 
Децата да тръгнат на училище от 7-годишна възраст, предвижда 
законопроектът. Дава се право на родителите по тяхна преценка и 
ако желаят, да пращат децата си на училище на 6 години.

Предлага се родители, които отказват да пращат децата си на 
училище, да плащат глоба от 100 (НЮ лева, която ще им налагат 
общините. При повторен от каз санкцията ще се увеличи двойно. 
Досега тя е била между 300 и 1000 лв. В момента децата в 
задължителна възраст, които не ходят на училище, са около 2 
процента, каза Веселин Методиев.

Законопроектът предвижда децентрализация на управлението 
на просветата. Директорите ще се назначават от регионалните 
инспекторати по образованието. Досега министърът е подписвал 
трудовите договори на директорите на всички училища в България, 
кои го са около 4000.

език

Петър 
Стоянов е 
” Мъж на 
годината”

• Руският стоков кредит на СРЮ ще се възобновява в зависимост 
от изплащането • През 1999 година стойността на югославско- 
руския стокообмен трябва да достигне 2,5 милиарда долара • Зона 
за свободна търговия до края на 2000-та година • II руснаците са 
заинтересовани за нефтопровода от Будапеща до Пови Сад

В края на официалното си 
посещение, което направи те
зи дни в Русия, югославският 
премиер Радоне Контим заяви 
на пресконференция в Москва, 
че руските ръководители с 
голямо внимание са изслушали 
неговото предложение за съз
даване на югославско-руска 
зона за свободна търговия до 
края на 2000-та година. Според 
думите на Контим тази идея 
трябва да сс реализира в две 
фази, а първата крачка в тази 
посока е направена по време на 
посещението му. когато е под
писан меморандум за либерал
изиране на търговията. До 
края на годината ще бъде под
писано междудържавно спора
зумение за либерализиране на 
търговията през 1998 година.
Контим заяви, че по този начин 
се създават формални условия 
за увеличаване на взаимния 
стокообмен до 2,5 милиарда 
долара през 1999 година. Спе-

за втори път в класацията на 
сп. ”Клуб М”. След себе си 
президентът остави столич
ния градоначалник Стефан 
Софиянски и вътрешния 
министър Богомил Бонев. 
Сред 10-те мъже на Бълга
рия се класира и покорител- 
ят иа хималайски върхове 
Дойчин Василев.

РЕШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

С постановление бе създаден Национален съвет но етнически и демографски въпроси към МС.
Един от мотивите за създаването на съвета са междуведомствена комисия по космически из- 

ангажимеитите на България след подписването следвания, 
на Рамковата конвенция за защита на национал
ните малцинства. Закрит бе съществувалият до- на националната програма за космически изслед- 
сега Национален съвет по социалните и демогра- вания и ще координира участието на България в 
фски въпроси към МС. Новият съвет ще разгле- международни организации, които работят по ко- 
жда проблемите на етническите групи в страната смическите изследвания. Националната програма 
н на българите, живеещи в чужбина.

С правителствено постановление бе създадена БАН.

Тя ще приема и ще контролира изпълнението

Премиерът Радойе Контим

военно-техническо сътрудни
чество и за тригодишно кул
турно-просветно сътрудниче- 
ство.

за космически изследвания ще бъде изработена от

циалистите преценяват, че 
стойността на югославско-рус
кия стокообмен през 1997 го
дина ще достигне 1 милиард до
лара.

"Договорихме се и по мно
го други въпроси. До края на 
декември ще бъде подписано 
споразумение за международ
ния пътен транспорт, а от 18 
декември ЯТ ще може да из
ползва т.нар. сибирски марш
рут за авиолинията си Белград 
- Пекин. Съществува руски ин
терес за изграждане на обекти 
на най-атрактивните локации 
на черногорското крайбре
жие, подготвя се дългосрочен 
договор за снабдяване с руски 
газ, разглежда се възможност
та за изграждане на клон 
"Дружба - 2” на нафтопровода 
от Будапеща до Нови Сад, 
както и възможността за пре
махване на визите”- каза пре
миерът Контим.

ГЕРМАНИЯ - БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН
ФОРУМПРОЕКТИ

Говорейки за руския кре
дит на СР Югославия от 150 
млн. долара, премиерът Кон
тим изтъкна, че по този начин 
се осигурява внос на руски сто
ки в СРЮ за потребностите на 
енергетиката, металургията и 
минното дело и обясни, че съ
ществува възможност за авто
матично възобновяване на

През последните години българският народ 
осъзна, че чуждестранният инвеститор не е потен
циален поробител, а честен предприемач, който 
осигурява работни места и добри условия за труд.

Това заяви заместник-министърът на образо
ванието и науката Ана-Мария Тотоманова в при
ветствено слово от името на министър-председа
теля Иван Костов към 50-те участници в открития 
вчера международен инвестиционен форум за 
България Нови възможности за стратегически и 
портфейлни инвестиции".

Форумът беше открит от посланичката на 
САЩ в България Ейвис Боулън. Според нея през 
последните години българското правителство е 
постигнало икономическа стабилизация, но при
ватизационният процес е излишно усложнен, а 
банките не

България иска от Германия да финансира 33 
съвместни проекта през 1998 г. в рамките на про
грамата за икономическо и техническо сътруд
ничество между двете страни.

Това стана ясно в Бон при представянето на 
проектите от българска икономическа делега
ция, водена от министъра на търговията и туриз
ма Валентин Василев.

Два от проектите са с изготвени разчети - 
проектът на МВР за изграждане на интегрирана 
информационна система и на Министерството 
околната среда и водите за изготвяне на геоеко- 

кадастър на минно-добивната промиш
леност в България.

кредита в зависимост от изпла
щането му.

Като документи с голямо 
значение за по-нататъшното 
развитие на югославско-рус
ките отношения Радое Контим 
определи споразуменията за

на

логичен

БЪЛГАРСКА 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

ЗАМИНА ЗА ХАГА

са склонни да отпускат кредити.
България не се нуждае от авантюристичен ка

питал с краткосрочни интереси, а от стратегичес- * 
портфейлни дълготрайни инвестиции, които 

ще ни интегрират в световната икономика. Това са 
думи от приветственото слово на президента Пе
тър Стоянов, което прочете негов представител.

Облекчения при плащането

киЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

МИТНИЧЕСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Българска делегация начело със заместник- 
министъра на отбраната Румен Кънчев замина за 
Хага, където ще участва във Втората сесия на 
Конвенцията на държавите от Организацията за 
забрана на химическото оръжие.

Конвенцията за забрана на химическото оръ
жие влезе в сила на 29 април 1997 г. и е подписана 
от 167 държави. България я ратифицира на 79 
юни т.г.

^ 11а сесията ще бъде обсъдена по-нататъшната 
дейност на ОЗХО по изпълнение на Конвенцията 
за забрана на химическото оръжие след неотдав
нашното ратифициране на документа от Русия.

на приватизаци- 
сделки с български брейди облигации под-онни

готвя правителството, съобщи министърът на фи
нансите Муравей Радев.

Участниците в семинара се запознаха с иконо
мическата ситуация в страната, правителствената 
програма за приватизация и взаимоотношенията 
ни с международните финансови институции.

Според финансовия министър 
ръст на икономиката само чрез съживяване на 
мощностите и възвръщане на пазарите. Необхо
дими са и вложения в технологично обновление 
чрез чуждестранни инвестиции.

• Митническите органи от двете страни съвместно ще осуетяват 
опитите за нарушаване на граничните и валутните предписания
• Споразумението ще допринесе за по-интензивен стокооборот и 
за по-лесно преминаване на югославски и български граждани през 
границата

На заседанието си в понеделник правителството на Съюзна 
република Югославия утвърди законопроект за ратифициране 
югославско-българското споразумение за 
рудничество и взаимопомощ, съобщи Съюзният секретариат за 
информиране.

Въз основа на Споразумението митническите органи от двете 
страни ще съвместно ще предприемат превантивни мерки и с общи 
усилия осуетяват опитите за нарушаване на граничните и валутните 
законопредписания. Този твърде важен документ трябва да до
принесе за значително увеличение на стокооборота и за по-лесно 
преминаване на югославски и български граждани през границата.

не е възможен

на
Слав Данев подписаБългария подписа 

договора за
противопехотните мини

от името на правителството 
на Република България Международната 
ция за забрана на употребата, производството, 
трасфера и складирането на протнвопехонтите 
мини.

митническо сът-
конвен-

Решението на Министерския съвет на Репуб- 
Нп д 100-7 лика България за присъединяване към конвен-

а ^ декември г. в Отава ръководителят цията се посреща с широко одобрение от местните 
оългарската делегация на Конференцията за правителствени и политически кръгове 

забрана на противопехотните мини посланик
на

о 12 ДЕКЕМВРИ 1997 г. ШшеШ
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ДИМИТРОВГРАД

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА 

МИЛУТИНОВИЧ НА 

ВСИЧКИТЕ 43 ПУНКТА

ИЗБИРАТЕЛИТЕ 
”ПОПРАВИХА 

ГРЕШКАТА СИ”
В първия тур на току-що миналите президентски избори в 

Димитровградска община кандидатът на лявата коалиция Милан 
Милутинович спечели 49,2 на сто от гласовете на избирателите. 
След него е кандидатът на радикалите Воислав Шешел с 25 на сто, 
докато Вук Драшкович спечели едва 12 процента .Или: за кандидата 
на левицата са гласували 3972 , за Шешел 2034 , за Драшкович 974 
избиратели. Останалите кандидати са получили сравнително малко 
гласове. Мичунович е получил 379 или 4,6 на сто, Вук Обрадович 
285 или 3,5 на сто, Миодраг Видойкович 158 или 1,96 на сто и 
Предраг Вулетич само 67 или 0,83 на сто.

Що се отнася до отзива на избирателите, Димитровградска 
община е отново между първите - от 10217 вписани в избирателните 
списъци, пред избирателните урни са се отзовали 8071човека или 
79 на сто от електората. За разлика от миналите президентски 
избори, този път избирателите в някои местни общности са ”по- 
правили грешката си” и са предпочели кандидата на левицата. 
Шешел има повече гласове само в Белеш, където от 545 излезли на 
изборите за Шешел са гласували 224, за Милутинович 194, а за Вук 
Драшкович 57.

Ошзивъш на избирателите и сега бе голям 
И на - над 80 на сшо

третите поредни президентски избори в 
Сърбия през тая година електоратът в Босиле- 
градска община гласува за кандидат-президента 
на лявата коалиция Милан Милутинович. За него 
както съобщиха от Общинския избирателен щаб 
на СПС и ЮЛ, се определиха 73 на сто от 6840-те 
гласували, или 4997 граждани. Кандидат-през
идентът на Сръбската радикална партия д-р Воис
лав Шешел е на второ място с 1094 гласове (16 на 
сто), а на трето място е Вук Драшкович, кандидат- 
пР^иДент на Сръбското движение за обновление, 
с Зо1 гласове (5,57 на сто). Другите четири канди
дата получиха значително по-малко гласове- Мио
драг Видойкович - 57 (0,83%), м-р Предраг Ву
летич - 21 (0,3 на сто), д-р Драголюб Мичунович - 
75 (1,09 на сто) и д-р Вук Обрадович 55 или (0,8%).

Характерно за общината е, че Милан Мил> 
нович спечели убедителна победа на всичките 43 
избирателни пункта, а в Буцалево, Голеш, Жерав- 
ино и Рикачево дори стопроцентово. Голям 
центът на гласувалите за кандидата на СПС-ЮЛ- 
НД и в селата Назърица, Доганица, Ярешник, 
Мусул, Рибарци и Паралово. Д-р Воислав Шешел 
процентно най-много гласове спечели 
Църнощица 25,5 на сто, Милевци 29 на сто. Долна 
Любата 19 на сто. Долна Лисина 24 на сто, Бистър 
25 на сто и Караманица 22 на сто.

И тези, както и всички досегашни избори, пре
минаха в
закона, което се потвърждава от факта, че освен 
на избирателния пункт в село Извор, където 
според протокола е имало малки нарушения, на 
останалите 42 пункта не е имало нарушения на 
избирателната процедура.

Отзивът на избирателите е над 80 на сто, с 
което Боснлеградска община и този път се нареди 
сред първите общини в Републиката. В Жеравино, 
Баратарци, Голеш, Груинци, Доганица и 
Ярешник, отзивът беше стопроцентов. Повечето

гп^ЛС;1л™ТО °б,Ч,,,,ск,,ят избирателен щаб 
11 съобщи резултатите от президент

ските избори, помолихме за коментар секрета
рите па общинските отбори на СПС и ЮЛ Милчо 
Лазаров и Любен Глигоров.

Милчо Лазаров: ” Доволен съм и от отзива 
на избирателите, и от броя на гражданите, които 
гласуваха за лявата коалиция СПС-ЮЛ-НД. Съ
щевременно ме тревожи фактът, че все още има 
гласоподаватели, които вярват на празните обе

ца

щанпя^«а лидера на сръбските радикали. Мисля, 
че трябва още по-активно да действаме за вто
рия тур .

Любен Глигоров: ”Общо взето - доволен 
сьм. Фактите са наистина внушителни. Проведе
ните досега три избора през тая година по
твърдиха, че лявата опция има голяма подкрепа 
сред избирателите в нашата община. Не трябва 
обаче да се задоволим с това. И по-нататък тря
бва да действаме сплотено и ефективно.”

А.Т.

СУРДУЛИЦА■ТИ-

МИЛУТИНОВИЧ Е НА 
ПЪРВО МЯСТО

е нро-

От проведените на 21 септември първи 
тазгодишни президентски избори до третите на 7 
декември рейтингът на лявата коалиция и 
сръбските радикали в Боснлеградска община се 
увеличи, докато на Сръбското движение за обнов
ление спадна.

На току-що проведените 
президентски избори избирате
лите от Сурдулишка община 
оказаха най-голямо доверие на 
президентския кандидат на ле
вия блок Милан Милутинович. В

тази община, в която има 18 705 
пълнолетни граждани, на избо
рите се отзоваха 13 748 души, т.е. 
73,5 на сто. От тях за Милути
нович гласуваха 7928 души, т.е. 
57,67 на сто. Според броя на гла
совете на второ място е канди
датът на Сръбската радикална 
партия Воислав Шешел, който 
получи 4702 гласа (34,18%). 
Следва го Вук Драшкович със 
735 гласа, а малък е броят на 
избирателите, които са гласува
ли за Вук Обрадович, Драголюб 
Мичунович, Миодраг Видойко
вич и Предраг Вулетич.

Според информациите, кои
то получихме от избирателните 
щабове на политическите пар
тии в общината, изборите са про-

в селата:

м. я.
толерантна атмосфера и в рамките на

БАБУШНИЦА

МИЛУТИНОВИЧ С ДВЕ КОПИЕТА 
ПРЕД ШЕШЕЛ

От 14 838 избиратели в Бабушни- 060 или 55,04 на сто, за Воислав Шешел 
шка община на изборите са излезли 11 3089 или 28,06 на сто, а за Вук Драш- 
010 или 74,2 на сто. Милан Милутино- кович 1151 или 10,45 на сто. Остана- 
вич, кандидат на лявата коалиция, с лите кандидати са получили сравни- 
почти два пъти повече гласове, убеди- телно малко гласове в тази община, 
телно доказа, че е спечелил доверието 
на избирателите. За него са гласували 6

от гласоподавателите са гласували в утринните 
часове, макар че по-голяма част от тях са вече в 
своето седмо или осмо житейско десетилетие, а 
метеорологичните условия бяха твърде неблаго
приятни, като в някои от планинските села снягът 
достигаше 30 сантиметра.

А.Т. водени в демократична атмос-
в. Б.фера.

ВЪЗХОД НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШИТЕ УЧЕНИ

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ БИОЛОЗИ
зование като основа на демографското развитие 
■цитата на жизнената среда” и осведоми присъства
щите, че в Биологичния факултет в Белград наскоро 
трябва да бъде открита специалност Екология и за
щита на жизнената среда. Участницте в срещата про
явиха изключително висок интерес към това научно 
съобщение, защото в него бяха изнесени непосред
ствените резултати от проучването на проблемите на 
едукацнята в областта на защитата на природната сре-

проект е да се изучи подземната фауна в Македония и 
по този начин да се даде принос за тълкуването на 
произхода и историческото развитие на живия свят на 
Балканския полуостров, още повече, че Балканите са 
главен център на биодивергенцията на европейския 
континент.

С колегите си ог България проф. Чурчич се е до
говорил пъп връзка с реализацията на двустранен нау
чен проект "Биодивергенцията и биомониторингът в 
централните области па Балканския полуостров 
(Югославия и България)”. Координатори па реали
зацията на този проект трябва да бъдат Институтът 
зоология към Биологичния факултет в Белград и Бъл
гарската академия на науките от София, а отговорни 
координатори - проф. Божидар Чурчич (Югославия) и 
проф. Христо Делчев (България). 11росктът трябва да 
бъде реализиран в период от 3 години, а резултатите 
от изследването ще бъдат публикувани в специална 
монография. По този начин трябва да се опознаят 
специфичпостиге на ендемичната (свойствена на да
дена област или местност) и реликтната (прастара) 
фауна на Балканите и възможностите за нейното 
опазване в условията на антропогенните дейности.

Към значителните международни дейности на уче
ните от Биолигичния факултет в Белград се числи и 
участието на декана на този факултет проф. Ивица 
Радович в "Международна конференция за жизнената 
среда и общественото развитие: едукация и принос

”. Тази значителна

и за-В Скопие и Охрид неотдавна бяха проведени засе
дания на Международния организационен и постоянен 
комитет за интернационални конгреси за диверген- 

особсности и защитата на бал-цията, екологичните 
канската фауна. Заседанията, на които участваха уче- 

Югославия, България, Македония, Гърция, Ал
бания, Словения и Хърватска, бяха свикани, за да бъде 
обсъдена подготовката за Международен конгрес за 
биодивергенцията на балканската фауна, който тряб
ва да се състои към края на септември 1998 година в 
Охрид с участието на специалисти както от балкан
ските, така и от други заинтересовани страни.

Проф. Божидар Чурчич, управител на Института 
по зоология към Биологичния факултет в Белград и

ни от

да.
Отделно трябва да сс подчертае, че проф. Радович 

е виден наш специалист от областз а на биологията на 
популациите, екологията на животните и проучването 
па биодивергенцията; досега е чел доклади 
парни заседания на няколко десетки международни и 
домашни научни срещи, посветени на екологията и 
защитата ма жизнената среда. Също така проф. Ра-

биополи-

по

на пле-

член на Организационния комитет на конгреса от 
Югославия, изтъква, че "това изключително важно 
научно събрание ще се проведе под покровителството 

македонския президент Киро Глигоров и с участи
ето на 500 - 700 учени от балканските и други евро
пейски и неевропейски страни". Според проф. Чурчич, 
единственото условие за участие в конгреса е участ
ниците да са се занимавали в по-дълго време с проб
лемите около проучването на дивергенцията на бал
канската фауна.

Като израз на специално уважение и въз основа 
многократно потвърденото значение на неговите мио- 
гобройнини проучвания на разнообразието на живия 
свят в Югоизточна Европа, проф. Чурчич

р разнообразната фауна на Балканския полу- 
- -..........развойни те специфичност на бал-

дович е деен член па интернационалната 
тическа организация "Бнос",чийто ръководител е д-р 
Агни Влавнанос-Арванитис, световен авторитет в та
зи област. Голямо значение има фактът, че д-р Ра
дович е и един от иай-заслужилите

монография Биодивергенцията в Юго
славия”, която е издание на Биологичния факултет от 
Белград.

Като све товно признати експерти за биодиверген
цията, професорите Чурчич и Радович значително до
принасят за афирмацията на югославската наука как- 

з личното си участие в многобройнитс междуна
родни научни срещи и публикуването на голям брой 
научни трудове, привлекли вниманието на междуна
родната научна общественост, така и с голямото си 
влияние върху образованието на млади кадри, които 
ще насочват проучванията си към проблемите на ге
незиса и разнообразието на балканския жив свят, чи- 
ито особености привличат вниманието на чуждестран
ни експерти през протеклите десетина години.

на

за печатането на
значителната

на

с помолен то скъм коитинуитетн на развитието 
научна среща се състоя тези дни в Солун под патро- 
нижа на грз.цкия президент и министрите Костас Ла- 
лиотис (жизнена среда, физическо планиране п дър
жавни дейности), Герасимос Арсепис (образование и 
вероизповедания), Евамгелос Вапизелос (кул тура) и 
Тсодорос Пангалос (външни работи). На тази среща, 
организирана от ЮНЕСКО и гръцкото прави телство, 
проф. Радович прочете доклада "Екологичното обра-

незиса на 
остров, кактои за
■“'"^ГГ^Гпроф. Чурчич, представите
лите на Югославия, Македония, България и Словения 
са направили договор та реализацията на проек а 
"ата фауна а Македония”, Основната цел на този
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ДЕЛЕГАЦИЯ НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПОСЕТИ ГРЪЦКИЯ ГРАД НЮ ПЕРАМОС
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ДВАТА ГРАДА ЩЕ СТАНАТ 

ПОБРАТИМИ
ПРЕДЛОЖЕН 

БЮДЖЕТЪТ ЗА 1998 
ГОДИНА • Декларацията ш побратимиш!не ще бъде подписана до края на годината • Лужничаии посетиха и 

сръбската паметник-костница Зейтинлик край Солун 
Делегации па Общинската скупщина » Бнбуш- мего. 

ппца „амело е председатели па ОС Драган Божи- На председатели на Бабупшица са връчени 
лоипч неотдавна посети гръцкия град Ню Пера- златните клюнове на Ню Перамос, а освен това 
мое. Вън връзка стова посещение председателят гостите от Лужница са удосггоени и с емблема и

грамота. Приве тствайки членовете на бабушниш- 
делегация, градоначалникът Ираклис Ка- 

раберидис заяви, че дверите на Ню Перамос зав- 
инаги са отворени ла скъпите му приятели от 
Бабуишишка община.

Делегациите на двата града положиха венци 
пред паметника-костница Зейтинлик. Това е нър- 
вото посещение на една делегация от Лужница на 
сръбските гробища край Солун.

- Там подсетих гръцките ни приятели, че ни е 
_ необходимо да се връщаме в историята не заради 

история, а заради бъдещето ни. Гръцкият 
! народ е бил спасител на сръбския народ, на сръб- 

армия. Много сме им благодарни задето 
спомените ла 

тели

• Федералният Бюджет н 1998 година 9 милиарда и 693 милиона 
динара • Съюзните административни такси се покачват с 10%

Югославското правителство обсъди Проекта на федерал
ния бюджет за 1998 година в размер от 9 милиарда п 693 ми
лиона динара, което с 4,93 % е повече отколкото през таи 
година. Правителството е категорично в иастоипаниита си и 
догодина последователно да се спазва принципът за реални 
източници на държавните разноски.

Основните цели на икономическата политика прел 1998 
година са стабилност на цените п курса на динара, дпнамилации 
на производството н износа, продължаване на реформите, осо
бено приватизацията и преструктуриране то па стопанството и 
повишаването на стандарта па населението.

Федералният Бюджет от 9,693 милиарда динара възлиза па 
малко повече от 9% процента от очаквания национален доход 
през идващата година, който се преценява на 106 милиарда и 
170 милиона динара.

Най-големи приходи в съюзната каса - около 40% - се очак
ват от данъка върху оборота, а около 30 процента от Бюджета 
трябва да се осигурят чрез обмитявянс.

За отбраната на страната ще бъдат изразходвани 6 мили
арда и 550 милиона динара, което е 6,1 % от националния доход, 
или 67,57% от Бюджета на Федерацията.

Договорено е Съзното министерство на финансите да под
готви Законопроект за Бюджета прел 1998 г., а другите съюзни 
ресори да уточнят програми за повишаване на производството 
и износа, както и за реформа на държавните разходи. При това, 
съюзните министерства са задължени да проведат рационали
зация в ресорите си и да предприемат мерки за по-ефикасно 
използване на съюзното имущество.

Правителството настоя за повишаване на държавните при
ходи, да се интензнвнра дейността на инспекционните служби 
на всички равнища и да се осуети "сивата икономика”.

Правителството уточни и Законопроект за допълнение на 
Закона за съюзните административни такси, който предвижда 
покачване на тези такси с десет на сто.

До края на годините депутатите в Съюзния парламент 
трябва да гласуват Закон за бюджета. В противен случай за 
временното финансиране ще решава Правителството.

Божиловци кална:
кала

:

самата

скала
палят гробовете на нашите деди и 

Ь': тели тежки времена. Преди четири години 
■| тежки времена отново се върнаха в Сърбия само 
И затова, че защитавахме истината и православието 
Н от мюсюлманските орди. Търсейки приятели, 
ШШ преди три години намерих гостолюбивия град Ню 

Перамос, който много прилича на Бабупшица 
разказва Божилович.

Председателят на Общинската скупщина в 
Бабупшица пали в канцеларията си четири гра
моти от Гърция и икона на Исус Христос, 
изработена на дърво, която му е връчена пред 
черквата ”Г1оп Сава”. Наскоро тук ще се намери 
и декларацията за побратимяването на двата 
града, която трябва да бъде подписана до края на

Драган Божилович, председател на ОС в 
Бабушница

- Бяхме приятно изненадани не само ог сър- годината.
- По време на подписването на декларациятадечното посрещане, но и от голямото внимание, с 

което ни обкръжиха домакините. Бяхме пред- ние ще се стараем да бъдем истински домакини на 
ставсни в пресата и по телевизията. Бабушбница гостите си от Гърция - добави Драган Божилович. 
ще се побратими с голи гръцки град и ще развива

(Заимствувано от "Политика")стопанско, културно и спортно сътрудничество с

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НАЗЪРИЦА, ДОГАНИЦА И ЯРЕШНИК 
В НАЗЪРИЦА

СЛЕД ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА 
КАТАСТРОФА КРАЙ СЕЛО 
ЖЕЛЮШАОТКРОВЕН РАЗГОВОР ЗА 

НАЛЕЖАЩИТЕ ВЪПРОСИ Следствието
продължаваНаселението от планинските СНАБДЯВАНЕТО - ПРОБЛЕМ

НОМЕР ЕДНО 
От множеството належащи

ще бъдат доволни и един път ме
сечно да идват лекар и аптекар с 
опредлено количество лекарст
ва, но този ден трябва предва
рително да бъде определен и 
обявен.

села Назърица, Доганица и Яре- 
шник вече дълго време се сблъ-
еква с редица битови проблеми. въпроси ръководствата на трите 
За решаването на много от тях местни общности изтъкнаха три 
местните общности предприе- основни проблема: снабдяване- 
мат конкретни мерки и успяват то> Здравните усЛуги и ПТТ- 
да ги преодолеят. Обаче не всич- съобщенията. В разговора бяха 
ко е по силите им. За разрешава- разгЛеда„„ „ редица нарушения 
нето на някои въпроси е необ- в областта на изкупуването, да- 
ходимо съдействие и от различ- НЪЧната политика, 
ни общински фактори. сметки за електроенергия, път-

Не може да се каже, че мест- Ния транспорт... 
ните ни общности бездействат. »в моме|,та най.остър проб. 
Напротив, провеждаме различ- лем е снабдява„ето н„ със стоки 
ни мероприятия и успешно раз- за ши потребление”, каза 
решаваме много от селските Доситей Петков и добави, че об- 
проблеми, какъвто е случаят с щественият магазин вече година 
уреждането „а селските гроби- и ПОЛОвина не се зарежда ”зТ 
ща и гробнищните сгради. Ор- 1 д
ганизираме и селски или махлен
ски акции за ремонт на пътища”, 
каза Максим Стоянов от Дога
ница, отборник за трите села в 
Общинската скупщина в Боси-

’ Обвиняемите 
Слободан Джорджевич и Мио- 
драг Алексич от Ниш са пуснати 
от предварителния арест, но сре
щу тях продължа ва да се води 
следствие заради основателното 
съмнение, че са извършили теж
ко престъпление срещу сигурно
стта на обществения транс
порт”. Тази информация ни пре
достави г-н Славча Станков, съ- 
дия-следовател в‘ Общинския 
съд в Димитровград.

Както е известно, на 29 ноем
ври т.г. край село Ж 
сблъскаха товарен и пътнически 
влак. При катастрофата постра
да един български гражданин - 
Войн Димитров Златанов от Со
фия. Две български гражданки, 
които временно бяха настанени 
в болницата в Пирот, са пуснати 
в къщи, докато югославският 
гражданин Милан Милкович е с 
тежки телесни контузии, но без 
опасност за живота и се намира 
в болницата в Ниш.

Според думите на г-н Стан
ков по време на досегашното 
следствие е установено, че това
рният влак е трябвал да спре в 
Суково и да изчака идващия от 
Димитровград

. Защо товарният влак не е 
спрял в Суково, засега не е ус
тановено със сигурност, но до
сегашните резултати от следст
вието водят към заключението, 
че машинистите на товарния 
влак (Алексич и Джорджевич ) 
най-вероятно са били заспали, 
макар че те категорично отри
чат това.

Следствието продължава, а 
обвиняемите машинисти (ако се 
докаже тяхната вина) съгласно 
закона ще бъдат наказани със 
затвор от 1 до 8 години.

машинисти

ТЕЛЕФОНЪТ НЕ РАБОТИ 
ВЕЧЕ ПОЛОВИН ГОДИНА

”В местната канцелария в 
Назърица има телефон, но в дей
ствителност вече половин годи
на той не работи. Много пъти 
досега сме сигнализирали за де
фектите в телефонната мрежа, 
но досега съответните инстан-

високиге

Сотир Сотиров, председател на 
ОС в Босилеград

елюша се
ции не счетоха за необходимо да 
я възстановят”, каза Боян Апос
толов и добави, че жителите на 
трите местни общности също 
могат да помогнат като вложат 
свой труд.

Председателят на Общин
ската скупщина Сотир Сотиров 
подчерта, че напълно разбира 
важността на проблемите и ще 
се постарае поне някои от тях да 
бъдат разрешени - особено кога- 
то става въпрос за откриването 
на частен магазин. Той пое анга
жимента неговият

стното население трябва да се 
отнася по-отговорно към под
държането на линията.

"Похвално е, че се организи
рате и полагате усилия да подо
брите състоянието на местните 
пътища. В това отношение ще 
имате пълната подкрепа и от об
щинските фактори. Ето сега 
един от четирите булдозера е на 
ваша територия и доколкото ат
мосферните условия позволят, 
той ще работи сега, а в противен 
случай ще продължи напролет 
оттам, където е спрял”, добави 
Сотиров. Данъчната политика и 
цената на изразходваната елек
троенергия, обясни Сотиров,се 
утвърждават от съответните ре
публикански институции 
ва отношение нито една общин
ска институция не може с нищо 
да помогне. Всички обществени 
задължения 
плащат.

Разговорът премина в откро
вена атмосфера и събралите се 
хора от тези планински села ос
танаха твърде доволни от посе
щението на председателя на ОС.

м. я.

ворен е, а частен магазин няма. 
Поради това сме принудени дори 
за дреболии да отиваме в съсед
ните села Дукат, Бистър, Цър- 
нощица, Долно Тлъмино 
Църна река. Това 
много време, а и върви ли се пеш 
по десетина и повече километра 
през зимата! Още повече, че в 
селата са останали 
възрастни хора. Затова почти 
всички се снабдяваме на ”черно” 
и на по-високи цени. Мисля, че е 
крайно време да се разговаря с 
някой инициативен човек да от
крие магазин и в нашето село, а 
Общинската скупщина да го 
подпомогне чрез различни об
лекчения.

или 
ни отнемалеград на проведеното в нача

лото на този месец събрание в 
Назърица, на което присъстваха 
и Сотир Сотиров, 
на ОС в Босилеград, и Милчо 
Лазаров, ръководител на Трудо
вата единица на Електроразпре
делителното от Лесковац в Бо-

председател предимно

евентуален 
собственик да бъде освободен от 
всички общински облагания за 
един по-дълъг период от време. 
Във връзка с работата на амбу
латорията Сотиров подчерта, че 
при добро желание и упоритост 
и този въпрос може да се реши, 
въпреки че в Здравния дом в Бо
силеград липсват превозни сред
ства

пътнически
силеград. влак

На 5 декември местните 
общности Доганица, На
зърица и Ярешник организи-

и в то-

от трите села в съдействие с вориха за П "блемите при снаб_ 
работещи в Трудовата ед- дяването, но и за нередовното 
иница на Електроразпреде- идване на лекари в амбулатори- 
лителното от Лесковац в Бо- ята, а населението е предимно 
силеград бетонираха един старческо и се нуждае от редов- 
изкъртен железен електри- на 
чески стълб.

трябва да се
за редовно обслужване на 

здравните станции и амбулато
рии. Същевременно председа
телят на ОС обеща, че ще пред
приеме конкретни мерки и за 
възстановяването на телефон
ната връзка, но изтъкна, че и ме-

медицинска помощ. В разго
вора бе подчертано, че хората

б.д.
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ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 1998 ГОДИНА "ЦИЛЕ-УКРАС"

ОЦЕНКИ НА ИНСТИТУТА НА 
НАУКИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ПАНАИРА В БЕЛГРАДПРЕЛОМНА
ГОДИНА

Мебелната фабрика ”Циле” от Димитров- мания, който е купил 4000 стола за бар, а 
рад, която работи е в състава на "Украс” от сключен е договор за още 50 000. Това е почти 
ела паланка, успешно се представи на бел- 80 на сто от производството, което би трябвало 

градския панаир за мебели, който 
завърши. В рамките 
РАС”

неотдавна да донесе значителни средства за цялата 
единната фирма ”УК- фирма. Що се отнася до ”Циле” тук от Паланка 

димитровградската фирма се представи с е пренесено производството на три типа маси, 
двуделни и четитиделни витрини, скринове и които досега са правени в ”Украс”. Трябва да 
кухни. Столовете и масите представи фирмата бъдат произведени 1300 маси, болшинство от 
от Бела паланка тача че комплектната столова 

Украс ’ бе между забележителните 
панаира.
„ Както ни осведоми управителят на цеха е изплатена за октомври.
Циле Данча Ангелов, по време на панаира е 

направена добра сделка с един партньор от Гер-

на

Доколкото СРЮ се включи в МВФ и другите межпунапппш. и... 
нансови организации, през следващите десетина години могат да се 
очакват чужди капитали между 15 „ 20 милиарда долара В 
противен скучай прогнозите никак не са оптимистични *

- Сега вече е ясно, че в новата година ще навлезнем с приб-
^Ч?аЛН^ТаКВИ уелов"я 33 стопанисване, каквпто бяха през 
1997 ма. Това означава и подобни финансови отношения със 
света и същи условия за привличане на чужди капитали. Новата 
година обаче, би могла да бъде преломна, доколкото СРЮ би 
се включила в световните икономически процеси и започне 
намаляването на разликите между собственото ни развитие и 
развитието на страните около нас. Основна предпоставка за 

е Югославия през 1998 година да се включи в Международ
ния валутен фонд. а сетне и в другите световни финансови 
организации и институции - каза Стоян Стаменковнч, редактор 
на списание МАП (Месечни анализи и прогнози) на Института 
на икономическите науки в Белград.

По преценка на тоя Институт, възможни са два сценария на 
събитията през 1998 година. Според първия, който 
мистичен, доколкото Югославия се включи в МВФ и другите 
финансови организации и започне провеждането на структур
ните реформи, през следващите десетина години може да се 
очаква общ прилив на чужди капитали между 15 и 20 милиарда 
долара. През следващото десетилетие

които вече са направени. Материал е обезпечен 
на в достатъчни количества.

Когато става дума за заплатите, последната
на

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА"

НОВИ МАШИНИтова

Тези дни в конфекция "Свобода” в Димит
ровград от Италия пристигат спсцилни шевни 
машини, а до края на годината се очаква да 
пристигнат и преси за цялостно оборудване на 
линията за гладене на мъжки костюми и дамски 
блейзери. Машините струват повече от 150 хил
яди ДМ и ще бъдат изплатени с продукция до 

година. С инсталиране на споменатите 
машини ”СВОБОДА”ще се нареди сред най- 
модерните конфекции в страната.

Що се отнася до осъвременяване на мощнос
тите, необходимо е да се изтъкне, че в конфек
ция ”Свобода” програма за модернизация на 
производството има доста отдавна. Дори е от
правен иск и до фонда за развитие, но отговор 
все още няма. Програмата струва над 300 хил

яди ДМ. Тъй като под въпрос са били вече 
сключените и бъдещи сделки с чуждестрани 
партньори, в "Свобода” са били принудени да 
търсят собствени решения и със собствени 
средства, за да набавят споменатите машини. 
Собствени средства, около 50 хиляди динара, са 
изразходвани и за реконструкция на съоръ
женията за довеждане на пара до парните преси 
направо от парния котел, за да не се губи парата 
напразно.

Що се отнася до производството, в момента 
мощностите са ангажирани стопроцентово. 
Произвежда се предимно за Германия, Италия 
и САЩ. За да се осъществи договореното с 
чуждестраните партньори, всички съботи до 
края на годината са работни.

е опти-

една

този инвестиционен ка
питал би предложил възможности за средно годишно увели
чение на нацоналния доход с 6%.

За разлика от оптимистичния сценарий, другият вариант 
сочи, че доколкото през 1998 година нашата страна не се включи 
в международните финансови организации и продължи сегаш
ното положение още само три години, в края на 2000 година ще 
се стигне до намаление на обществения доход с около 6 про
цента, а жизненият стандарт на населението ще спадне с цели 
15 на сто в сравнение със сегашното ниво.

А.Т.

КАНТОРАТА НА ЗОП В ДИМИТРОВГРАД

МАЛЦИНА, А НАЙ-УСПЕШНИЮГОСЛАВСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
Кантората на бившата слу

жба по обществено счетовод
ство в Димитровград, а днес 
към Югославската народна 
банка, Завод за изчисляване и 
плащане (НБЮ ЗОП) е една от 
двете в състава на филиала в 
Пирот. В пея работят само

ПО-МАЛКИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ - 

ПОВЕЧЕ ПОДКРЕПА шест служители.
- Кантората провежда ра

боти по платежния оборот 
както и финансов контрол на 
над 300 организации, общно
сти, сдружения и фирми в об
щината - изтъква шефът на 
кантората Васко Алексов.
Близостта на границата до гол
яма степен определя и обема 
на работите, свързани с гра
ничните служби. Финансовите 
дейности на кантората са зна
чително повече, отколкото на много други ио-

Икономическата политика на страната през 1998 година 
трябва да бъде достатъчно амбициозна и едновременно с това 
и реална, за да не остане само списък на добри очаквания - 
посочи председателят на Югославската стопанска камара д-р 
Михаило Милоевич, на заседание на Управителния сьвет на
Камарата. За да могат успешно да се реализират основните цели 
на икономическата политика на страната през идващата година, 
по мнението на Милоевич, ще трябва да се удовлетворят иска
нията на стопанските дейци. А те настояват за по-малко протек
ции, ограничения и далавери при получаването на разрешения 

износ. От друга страна бизнесмените търсят и по-
имат желание

Служителите в димитровградската кантора на ЗОП

обработват по 830 документа и 12 000 банк
ноти на ден. Въпреки това кантората е из- 

добни кантори. "Случвало се е, при по-добри всстиа в пиротския филиал със своята акурат- 
времена да обработим и по 50 000 банкноти и ност Компютърната връзка с филиала в Пи- 
но 1300 чека па гражданите”. .ют значително увеличава ефективността в

Поради всеизвестни причини днес обемът работаха< 
на работа значително е намалял - средно се

за внос и 
голяма
да внасят у нас капитали и технология.

Управителният съвет на Югославската стопанска камара 
посочи и необходимостта икономическата политика на стра
ната да се съобразява с факта, че все още не е премахната 
външната стена на санкциите. Това ще рече, че трябва да се 
прилага такава версия на пазарната икономика, която да пържи 
сметка за валидните все още ограничения.

Едновременно с това, УС на Камарата настоя със закон да 
от некачествени стоки, както вносни.

подкрепа за онези чужди фирми, които

А.Т.

СЛЕД ПОЖАРА В "НЕНАТЕКС"
се защити родния пазар 
така и домашно производство. НЕ Е ПРЕКРАТЕН НИТО 

ЕДИН ДОГОВОР
В КЛОНА НА "ТЕЛЕКОМ" В ДИМИТРОВГРАД

Както кече е юкестпо ни 15 вения процес, 
ноември т.г. избухна ножар в
склада па частната тъкачна фаб- ста тежка, предприятието се ста
рика "Нснатекс” в Димитров- рас да изпълни "всичките си за- 
град Досега е установено, че дълженин към деловите парт- 
причината за пожара о в попреди иьори о г страната и чужбина, 
на електрическата инсталация. Благодарение на удвоената нро- 

Размсрът на щетите засега нзнодителиост и ангажираност 
установен, по соб- предприятието досетя по с прек- 
|я "Нснатскс” твт.р- ритало пито един договор със

Разчитайки

Въпреки че ситуацията е до-ДОГОВОРИ ЗА нови 
ТЕЛЕФОННИ ПОСТОВЕ

"Телеком” в Димитровград от 25 ноември т.г. 
откриването на нови телефонни постове 

и юридически лица от
Клонът на

сключва договори за 
със заинтересуваните
Димитртвград и к^райф;1Дскитс^селшца.с ^у^^ 40 динара

нов телефонен пост частните лица трябва да 01дслят 
динара, а юридическите лица - 8470 динара.

Предоставена е възможност сумата да сс 
месечни вноски без лихва.

не е точно 
ствениците па 
дят, че загубите са твърде голс-

частни
своите партньори, 
преди всичко на собствените си 

в "Неиатскс" продължа
ват да работят на пълни оборо-

. За
3520 ми. сили,Огнена та стихия с повредила 

сериозно две машини, които са 
твърде значителни за производ
ството. Това предизвика и голе- 

затрудиения в нроизводст-

зяилати и на 6 ти.
б.д.

Б.д.
ми о12 ДЕКЕМВРИ 1997 г,



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕПРИ БЕЖАНЦИТЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

КРАЖБА ПРИ 

ПЧЕЛИТЕ
ПОД ТЕЖЕСТТА НА 

НОСТАЛГИЯТА И СТАРОСТТА...
Кражбата При пчелите се явява като инстинкт да подсигуря/ 

„челното си семейство с храна, косато н природа та липсва исктър. 
Ма кражба са наложени осиротелите пчелни семейства, слабите и 
болните, понеже недостатъчно охраняват входовете на кошери/е 
си, както и семействата в кошери с цепнатини или в кошери с големи 
входове.

След вероломната агресия на 
хърватските войски срещу 
пипната Република Сръбска 
Крайна на 4 август 1995 година, 
в Долна Любата пристигнаха 75 
бежанци от Кипи, Дърпаш, 
Слун, Бенковац, Войнич... 13 уче
ническото общежитие в селото 
те намериха подслон, но през из
теклите две години повечето от 
тях заминаха в различни градове 
в страната, а тук останаха да жи
веят само седем души. Опи тахме 
се да узнаем как сега живеят, кон 
проблеми имат, какви са им пла
новете...

"Останахме ние, конто няма 
къде да отидем. Останалите за
минаха на други места в Юго
славия, при свои близки или пък 
да търся т близки. За съжаление, 
някои починаха. Ние, конто сме 
тук, почти нямаме близки, а ня
маме вече и имот в родните си 
места. Нашите домове са изпе
пелени или сега в тях живеят 
хървати", казва 74-годншната 
Йелисавета Суботич от Дър- 
ниш.

11МКО-

КДК СЕ ОТКРИВА КРАЖБАТА?
Когато забележим в пчелника усилен, необикновен летеж на 

пчелите от едно до друго семейство, което продължава до късно 
вечерта, това буди съмнение, че се е стигнало до кражба, В 
началото в пчелното семейство се пром'ЬКват няколко чужди пчели 
(5 до 6), които взимат мед и го носят в своя кошер. Дават знак на 
останалите и се връщат отново. Нападнатото семейство засилва 
охраната на входа и не позволява да влизат пчели с друга миризма. 
Между 'тях започва борба. Пред кошера се забелязват мъртви и 

пчели с извадено хоботче (жилце).
За да открием от кое семейство пристигат пчелите - крадци,

дз,ска пред входа на нападнатото семейство слагаме

изтощени на
слитащата
тънък слой брашно. Мри завръщането на пчелите - крадци в своя 
кошер, забелезяваме, че те са изцапани от брашно. Ако не за
бележим това при пчелите в своя пчелник, тогава сме сигурни, че 
крадци те долита т от друг пчелник.

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КРАЖБА 
За да не се допусне кражба при пчелите,трябва да се преприемат

Интернатът п Д.Любата
получили по два чифта обувки и 
че п този въпрос е решоп. "Мал
ко ио-трудпичко е с облеклото, 
особено сега през зимата”, казва

от конто изгниаха”, е въздишка 
казва баба Йола, както всички я 
знаят тук.

Мария Суботич с сестра па 
баба Йсла. Откакто пристигна
ха тук, тя с главната готвачка. 
Време има достатъчно, а сили, 
както казва, не щади да готви 
хубави ястия. "Общинският щаб

тя. следните мерки:
- вършим преглед на пчелите рано сутрин или вечер (когато 

пчелите-работнички са в кошерите, като слагаме 
постепенно откриваме една-две рамки;

- подхранването на пчелите вършим вечер и то много вни
мателно;

- ме трябва да се оставят пити по пчелника на открито място;
- налага се да запушим всички цепнатини на кошерите, т.е. 

кошерите да бъдат добре затворени;
- трябва навреме да добавим майки към осиротелите семейства;
- да присъединим слабите семейства и
- входовете на кошерите да са отворени в зависимост от ак

тивността на семействата. Широчината на входовете трябва да е 
по-малка в късната есен и ранната пролет, когато най-често се егига 
до кражба.

Почти всички бежанци в 
Долна Любата са в напреднала 
възраст и с крехко здраве. Освен 
неизвестността, която постоян
но ги измъчва, годините им са 
още едно тежко бреме, което са 
принудени да носят. Старостта 
вече толкова им тежи, че едва ли 
може да става дума за някакви 
планове за бъдещето им. "След 
мъките и патилата приегигиа и 
старостта и все повече чувст
ваме, че тя не ни позволява да 
правим някакви планове. Мисля, 
че е късно за всичко. Нашите 
планове останаха в нашата Кра
йна. Там ни остана всичко: мла
достта, мечтите, радостите и 
плановете. Там останаха и гро
бовете на най-близките ни, поне 
онези, които хърватската "демо
крация” не успя да заличи от зем
ята”, с въздишка казва баба Йе-

платно и

МОЛБИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮГОСЛАВСКО 
ГРАЖДАНСТВО

ЧАС ПО-СКОРО
Висшият комисариат за бежанци осведомява бежанците, че 

срокът за подаване на молби за придобиване па югославско 
гражданство изтича на 1 януари 1998 г. Именно Законът за 
гражданството на СР Югославия регламентира правото па 
гражданите на екс Югославия да придобият гражданство на 
СРЮ, което представлява основа за интегриране на бежанците, 
намерили убежище в нашата страна. Законът прави разлика 
между7 две групи лица от територията на предишна Югославия: 
онези, които на 27 април 1992 година са имали местоживеене на 
територията на Сърбия и Черна гора (доказателство за което 
дават органите на вътрешните работи) и лица, които поради 
верски, национални или политически причини са потърсили 
убежище в нашата страна. Огромното мнозинство бежанци 
спадат към втората група. За първите срокът за подаване па 
молбите за гражданство изтича до края на годината - преду
преждава Висшият комисариат.

МЕРКИ ПРОТИВ КРАЖБАТА
Доколкото превантивните мерки останат безрезултатни, налага 

се да се предприемат мерки против кражбата. Тя е много по-лесна 
в началото, докато е малък броят на пчелите-крадци, отколкото 
по-късно, когато се възбуди цялото нападнато семейство.

В зависимост от степента на кражбата, мерките са следните:
- веднага стесняваме входовете на кошерите - толкова, че да 

могат да минават една-две пчели;
- пчелите-крадци, които кацват на входа на нападнатото 

семейство, пръскаме с вода (с пръскалица или метла);
- от нападнатия кошер взимаме пити, които не са покрити с

ла.
Не ни е ясно - казват двете 

сестри - как се подобряват връз
ките и отношенията между Юго
славия и Хърватска, когато все 
още нищо не е направено по въп
роса за пенсиите. Ние бяхме пен
сионери», но ”Олуя” като че ли 
отнесе и нашите пенсии, за ко
ито с години работехме. В Край
на ни останаха имоти и други 
блага, които сега ползват други. 
Убедени сме, че хърватските 
власти само на думи изразяват 
желание да се завърнем, а на 
практика нравят всичко въз
можно това да не стане”. На края 
баба Йела поръча: "Нашето ми
на. Стари сме, изнемощели и за 
нас пътят назад е голяма неиз
вестност. Младите обаче трябва 
да се завърнат, но не един по 
един, а всички заедно. В проти
вен случай, в Крайна ще се за
личи всичко сръбско”.

пчели;
- входа на нападнатия кошер затваряме с глина. През нея към 

вътрешността на кошера правим тунел че с пръчка (дебелина на 
молив), понеже по тоя начин се предотвратява достъпът на крад
ците в кошера;

- на слитащата дъска до входа на нападнатото семейство слагаме 
парцали, натопени в газ (петролен), понеже крадците бягат от 
миризмата му;

- нападнатия кошер изместваме на друго място в пчелника, а на 
мястото му слагаме празен кошер, в който поставяме парцали, 
натопени в газ, или трева пелин;

- ако се наложи, разместваме нападнатия и нападащия кошер;
- майката на нападащия кошер слагаме в кафезче между питите 

в собствения кошер за 3-4 дни или пък
- нападнатия кошер отнасяме в затъмнена стая, като вземеме 

необходимите мерки в него да има въздух, вода и храна (мед и 
прашец).

Борбата против кражбата се води постепенно чак до прекъсва
нето и. Тази борба има голямо значение, защото намалява загубата 

при двете семейства. В нападнатото семейство може да 
бъде убита и майката, което довежда до разтропва не на охраната и 
до унищожаване на цялото семейство.

Военната операция на хър
ватската войска "Олуя” принуди 
бежанците да тръгнат по един 
неизвестен път. Тук пристигна
ха с празни ръце, изпити лица, 
насълзени очи и с едничкия си 
живот. Разговорът за тези дни и 
сега е мъчителен, картината е 
трогателна. А тя може да бъде 
от което и да е друго място в 
Югославия, в което тогава прис
тигнаха около 160 хиляди бежан
ци. "Тукашните хора широко от
вориха сърцата си и топло ни по
срещнаха. И сега ни оказват без
резервна помощ. Нищо обаче не 
може да замести родното ни ог
нище, най-близките ни, мнозина

за бежанците в Босилеград, Чер
веният кръст и Общинската 
скупщина ни оказват всякаква 
помощ и подкрепа. Никога не 
бяхме гладни. И сега имаме хра
на. През лятото си угоихме и сви
ня, така че проблеми с прехра
ната нямаме”, сподели тя.

Двете сестри казват, че бе
жанците в Долна Любата имат 
почти същите проблеми, какви- 
то бежанците изобщо имат. Ня
мат проблеми с местното насе
ление, даже толкова са се сбли
жили, че се чувстват като между 
свои хора. Не само с храната, но 
и с отоплението нямат пробле
ми. Баба Йела казва, че досега са

на пчелите

В. Божилов Подготви: Гоше Митов, 
пчелар от Босилеград

БОСИЛЕГРАД
1 ■К-.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПО-ДЕЙНИ

:> - -'у У . .,1 §ЯV|Р;.
тшк,

Днес организациите на пенсионерите в Бо- Власинското езеро, когато се копаеха канали и Щ 
силеградско не са достатъчно активни. Поради тунели, когато се строяха Власинските водоцен- I 
липсата на средства, напредналата възраст и не- трали. Спомниха си пенсионерите и за първия 
инициативността си те не си създават условия за петогодишен план след освобождението от фа- М 
организирани срещи. На тях пенсионерите си- шизма,за индустриализацията,за бригадите, ко- Е

ито прокарваха пътища, железопътни линии... В 
Пенсионерите от трите общини посетиха ня- I

Босилеград, Сурдулица и Владичин хан в Сур- колко сурдулишки предприятия и си организи- I 
дулица потвърди това на дело. Интересни бяха раха турнир по шахмат. Накрая, като стари при- Ц 
разговорите на пенсионерите за времето отпре- ятели, се договориха догодина да се срещнат във Щ 
ди 40 и повече години, когато те са били строи- Владичин хан, а занапред да организират сре- |р 
тели на тогавашното ново общество. Особено щите си на Власина. 
внимание привлякоха спомените на пенсионер
ите за времето, когато се строеше бентът на

• .< $91* .

гурно ще имат какво да си кажат.
Неотдавнашната среща на пенсионери от *

* /> *М-*Ш. ши
V ч

На турнира по шахмат в Клуба на пенсионерите в Сурдулица 
победиха домакинитеСт. Евтимов
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В ДЕТСКАТА ГРАДИНА "ДЕТСКА РАДОСТ" В БОСИЛЕГРАД
НОВИ книги

ПОСТОЯННО СЕ ПОДОБРЯВА 

ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА КНИГА ЗА 

НАСЪРЧЕНИЕ• Подменят се старите и износени 
тателна група

"Ако искаш да ми сториш 
добро, стори го на детето 
ми", твърди една древна ис
тина, която в днешните ус
ловия може да прозвучи и ка
то фарс, но в детската град
ина "Детска радост" в Боси
леград е реалност и ежедне
вие. Организацията на рабо
тата е толкова добра, че това 
ведомство заслужава висока 
оценка, често казват родите
лите на децата.

Досегашните
ния явно не са достатъчни за 
работещите в градината и те, 
начело с директора Алексан
дър Александров, полагат 
още по-големи усилия и съз
дават възможности за още 
по-съдържателен, разнооб
разен и приветлив живот за децата.

съоръжения • Възможности за още една детска възпи-

Родителите, които 
Деца в градината, за второто 
дете имат намаление от 20 на 
сто, докато за трето дете не 
се плаща.

В градината в Босилеград 
съществуват възможности 
да се открие още една възпи
тателна група за деца от 3 до 
5-годишна възраст, но засега 
няма заинтересувани родите
ли, понеже някои предприя
тия и цехове все още не ра
ботят.

(Цветан Еленков: ”МАЛИНОВИ в Каменица”, частно издание)
Вероятно за пръв път в нашия 

край излиза малка монография за 
едни род и това е книжката на Цве
тан Еленков "Малинови в Камени
ца”. Съвсем

имат две

ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ • ВАЛ ЧЕ

накратко, в те легра
фичен стил, авторът разказва за 
своя род. Но макар и накратко, 
книжката говори за двувековната 
история на един известен стар род в 
Каменица, за житейския път на 
много от членовете на този род, 
които са се занимавали предимно 
съсскотоводство и земеделие, били 
са войници, а днес са пръснати от 
Сплит до София. Днес в Каменица 
живее само един наследник на този 
голям род - Лена, сестрата на Цве
тан.

постиже-

ПОКРИВЪТ 
ТРЯБВА ДА СЕ 
РЕМОНТИРА

"Ще Вероятно е трябвало да се раз
каже повече за някои от по-видните 
представители на този род. Дядо 
Еленко е бил пръв митничар на ста
рата българо-сръбска граница, Ге
орги - пръв летец на свръхзвукови 
самолети и още много други, които
са постигнали забележителни успе- ^
XII в своя живот. прочуването на селото. Същевре-

Книжката е предназначена за менно тя е и насърчение за други, 
членовете на рода МАЛИНОВИ, които могат да напишат кратка ис- 

свосто значение и за ™рия на своя род.

ПОЛОЖИМ новиАлександър Александров усилия да усъвършенстваме 
работата. Напролет ще набавим още 
телевизор и видеокасетофон, ще подменим 
част от инвентара в кухнята, част от играчките 
и съоръженията в двора, а се налага да се 
боядиса п металната ограда”, казва дирек
торът п подчертава, че частната фирма за 
производство на чорапи "Анитекс”от Босиле
град е изразила готовността да осигури боя за 
оградата.

Детската градина има два обекта. Старият 
трябва да се ремонтира, преди всичко

по един
” ВИНАГИ МОЖЕ ПО-ДОБРЕ”

В уютните помещения на детската градина 
сега има 80 деца, от които 30 са на възраст от 
3 до 5 години, а 50 са в предучилищна възраст. 
Децата от предучилищна възраст са организи
рани в две. а по-малките в една възпитателна 
група. В рамките на градината е и възпитател
ната група от 20 деца предучилищна възраст в 
училището в с. Райчиловци. В градината ра
ботят десет души, от които 
телки. Преди известно време е приета възпи- 
тателка-стажантка, а наскоро ще бъде приета 
ощ<?.

но има Богдан Николов
покри

вът му, който на много места е протекъл. "То
зи проблем ще решим през следващата година, 
но при условие, че успеем да осигурим 65 хиля
ди динара, колкото са нужни за тази цел. Ако

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОКОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ"пет са възпита-

ДЯДО МРАЗ СКОРО В 

ДИМИТРОВГРАД
една.
Родителите са доволни от орга

низацията на работата и въобще на 
живота на децата им в градината. 
Ние обаче сме убедени, че винаги мо
же да бъде и по-добре. Затова пос
тоянно полагаме усилия и подобря
ваме условията за работа", казва Ал
ександров. През последните два-три 
месеца са набавени различни съоръ
жения и апарати на стойност 30 хил
яди динара - телевизор, видеокасето
фон, играчки и литература от най- 
новите възпитателни програми...

Детската градина се финансира 
от Общинската скупщина, родите
лите и Министерството за грижи за 
семейството. За целодневен престой 
на децата от 3 до 7 години родителите 
плащат по 100 динара на месец и де-

Соколското дружество "Со- 
кол"от Димитровград тези дни под
готвя новата програма за дейнос
тите за 1998 година. Продължава п 
процесът на преструктурирането 
на дружеството съгласно новия За
кон за спорта.

Под непосредственото ръко
водство на Небойша Йотов в мо
мента соколското дружество про
вежда няколко спортно-възстано
вителни дейности. Вески вторник и 
петък от 18 часа в залата за фи
зическо възпитание на Основното 
училище в Димитровград се про
вежда "Аеробикбол”. Интерес към 
тази възстановителна програма 
проявяват жените, конто желаят да 
намалят теглото си и да подобрят 
физическото н психическото си 
състояние.

В детската градина "8 септем
ври” два пъти седмично с децата се

провежда програмата "Играта е 
храна”.

Членовете на дружеството са 
подготвили за зимата ски-терена в 
местността "Гърбини кошари” 
близо до Димитровград и сега пред
стои да се извърши монтирането на 
ски-лифта.

В предстоящия зимен период 
активистите от соколското друже
ство са готови да предложат на по
читателите на ски-спорта в Димит
ровград многобройнн дейности ка
то "Весел слалом", "Снежен хепъ- 
нннг", "Паралелен слалом" и др.

За новогодишните празници в 
спе-

Под будното око на възпитателка
цата им получават три ястия на ден.
Децата от предучилищна възраст получават не подменим покрива, ще бъде засегнат целият 
едно ястие и родителите им заплащат по 40 обект, а с това и цялата работа на градината , 
динара, а тези в Райчиловци по 30 динара. подчертава Александров.

"Икономическата цена е далече по-висока, 
казва Александров и подчертава, че за целод- 

престой тя възлиза на около 500 динара.

дружеството подготвят п 
цпална програма за децата от дет
ската градина. "Главно действащо 
лице” в тази програма ще бъде Дя
до Мраз.в. Б.

Б.Д.
невен

КЕБАП ОТ ДРЕБНА РИБАситно нарязани кисели краставички и магданоз.
Супата можете да приготвите и с едра риба, наря

зана на парчета.(—^НАШЕНСКА 1РАПЕЗА\^р Изчистете 1/2 кг дребна риба, измийте я и я посо-

Запържете леко 2-3 глави лук, нарязани на фили- 
йкн.с 3/4 чаша олио. Прибавете и също запържете 4-5 
пиперки, нарязани на ситно. Накрая прибавете 1-2 чер
вени домата, нарязани на ситно. Като се иоизпари сок
ът от доматите, посолете леко сместа, подправете с 
черпен и черен пипер и я разбъркайте. Прибавете 

риба. В малка тавичка сложете дебела хар
та ка, че краищата й да са вън от тавичката. Изси

пете рибената смес п затънете отгоре краищата на 
хартията като плик. Полейте ястието с 3-4 лъжици 
олио, похлупете го с капак и го опечете.

лете.
ВАРЕНА ПЪСТЪРВА С 

КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ
САЛАТА ОТ РИБА Изчистете и измийте 3/4 кг пъстърви. Сложете да 

запри 1 ли п.р пода с 1 чаша чернено нино. Прибансте 
1-2 моркопа, 1/2 глини целина и 1 глава лук. Щом запри 
бульона,!', посолете го на акус и пуснете рибата. Варе-

слаб ОП,II 1/2 час. Изпилете я след тома а..........
поръсете я със ситно нарязани кисели крастшшчкп и 
магданоз и я попарете сз.с запържено масло. Гарни
райте я с ьс свирепи картофи п букетче га от магданоз.

Сварете рибата, почистете я грижливо от костите 
и я накъсайте на дребно. Прибавете нарязани на ситно 
твърдо сварени яйца, маслини и ситно нарязан маг
даноз Полейте салатата с майонеза или олио и оцет и 
я разпределете на малки порции гп.рху листа от зелена 
салата или в малки чинийки. Гарнирайте я с резенчета 
от червени домати, червени репички и стръкчета от 
зелен лук.

осолената 
тия

те я на

СКУМРИИ - НА ФУРНАШАРАН С ОРЕХОВ 
ПЪЛНЕЖ - НА ФУРНАПЪСТРА СУПА ОТ РИБА

Изчистете и измийте няколко скумрии. Посолете 
ги и ги полейте е по 2 лъжици олио. Оставете ги да 
престоят няколко часа. Увийте след това всяка риба 
поотделно в хартия, намазана солно. Наредете рибите 
в огнеупорна чиним или в малка тавичка и ги печете 
около 1/2 час в умерено силна фурна. Отвийте ги, 
докато са още топли, наредете ги в чиния и ги поръсете 

и лимонов сок или раз-

Изчистете 1-2 моркова, 2 резена целина, 2 глави 
лук 3-4 магданозени корена. Нарежете ги на ситно и 
ги сварете в подсолена вода. Протрийте ги през цедка 
и ги залейте с отварата. Оставете супата да заври. 
Прибавете 1/2 кг изчистена и измита дребна риба 1 
дафинов лист, 10-15 зърна черен пипер и 3 лъжици 

За сваряването на рибага са доста-

Изчистетс и измийте I шаран (около 1 кг) и го
посолете отвън и отвътре.

Запържете 2-3 глави лук, нарязани на филийки, с 1 
кафена чашка мазнина. Прибавете 1 пълна чаша счу
кани орехови ядки, сол, и черен пипер на вкус.

Напълнете шарана със сместа. Сложете го в тави
чка върху 3-4 пръчици, за да не залепне, и го полейте 
с 4-5 лъжици олио. Около него сложете 4-5 лимонови 
резенчета или 1 лъжица доматено пюре, разбито с 
малко вода. Опечете го в умерена фурна. Поднесете 
го студен.

масло или олио.

ГЬ'Акгмце'поднесете супата топла, застройте й 
и лимонов сок и я поръсете със ситно нарязан маг
даноз, а ако ще и поднасяте студена, поръсете 
чиниите с нарязано на кубчета твърдо сварено яйце и

със ситно нарязан магданоз 
творена в малко вода лимонена киселина.

Поднесете ги с картофена салата или с варени дре
бни картофки, полети с масло.я в
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ОТ 1 ДО 7 ДЕКЕМВРИ В НИШ

<«*«*<*ЕЗИКЪТИ НИЕ ПАНАИР НА ПИСАНАТА РЕЧ
ИъПроеъШ за уП<нЛребаСПа на майчиния език неведнъж 

но един Повод се Политизира. Понякога е основание, но Швърде 
често и без Поводи, н без основания. ЗащоШо в КонсШи- 
туцията на РС, а и в КонституцишТш на СРЮ Шозн въПрос е 
ранен по наП-дсмокраитчсн начин. ОсГПава да се анун как е на 
Практика.

Случай Първи. На 20 ноември /77. г. на димитровградската 
сцена гостува танцовият състав от Полска Ръжана, Пират
ска община. Ровещите Програмата, межуу другото, счетоха 
за необхоуимо уа Приветствай7 уимтировграуската Публика 
и на майчиния й език. Те не знаяШ български, но са се 
Потрудила уа скалъПят няколко изречения и техният 
"български" Прозвуча твърде симПаишчно, за което Публи
ката ги възнагради с аплодисменти. Те знаеха, че се Пред
ставят на сцена и в среуа, къуето живее българска народност. 
Затова за тях съвсем естествено беше уа Поздравят Публи
ката и на майчиния й език.

Случай втори. Само след една седмица, 2Р ноември /77.7., на 
същата сцена гостува танцовият състав от Босилеград. И 
Публиката, и гостуващият ансамбъл Принадлежат към 
бп>лгарското малцинство. По водещите Програмата През 
цялото време говореха само на сръбски език. Нямате една 
дума Поне в Приветствието на бп*лгарски език. Няма уа комен
тираме какъв е ср7>бският им език. Основното е, че 
"забравиха" майчиния си език, въпреки Пълното шнование 
Програмата уа се води на този език.

Следователно употребата на майчиния език пито е кон
ституционен Проблем, нито се нуждае <>/77 защита на Хелзинк
ски комитет, нито от други институции. Просто трябва уа 
се разбира като нещо съвсем естествено.

Народът е казал: "Уважавай себе си, за у а те уважават и 
другите". Изглежда, че ние не знаем (или не щем) да уважаваме 
себе си. Може ли тогава да очакваме да ни уважават и 
другите?

и не Богатата литературна тради- 
1.1 отция на град Миш, създаде/ 

творци като Степам Сремац, 
Лтанасис Петроиич - Учителят 
Таен, Бранно Милкоиич... от 1 до 
7 декември отново възкръсна за 
34 пореден път като Междуна
роден панаир на книгата и 
графиките Миш ’97.

Панаир1ътсе проведе в универ
салния магазин ’ Пмонир ’ на пъ
рвия и втория 
3(КК) м~, йод егидата на нишката 
Културно-просветна общност и 
специализираната фирма за па
наирни дейности 
СПОКОМ” от Миш.

етаж на площ от

"ЕИ-ВК-

Нн панаира се представиха над 
90 издателства от страната. Ре
публика Сръбска, Румъния, Лн- 

Фрапция, Германия, Шве-глия,
ция и Русия. Културното съби
тие бе тържествено откри то на 
I декември от френския писа тел 
Метрнк Вссон и подпредседа
теля на Скупщината на град 
11и111 Владимир Домазет.

Според преценката на органи
затора панаирът па книгата е 
бил посетен от 70 хиляди души.

Г1о време на панаира бяха ор
ганизирани и две изложби: "Ве
стници н списания",организира
на от нишката Народна библи
отека "Степан Сремац" и "Електрониката днес”, 
организираната от Университетската библиотека 
"Никола Тесла".

Ма панаира присъстваха всички известни изда
телства от страната, четири от Република Сръ
бска, две от Румъния и единадесет от Западна 
Европа.

От една промоция на панаира

НАГРАДИ НА ПАНАИРА ПОЛУЧИХА

” ПГЕСАД МУДРОСТИ”: "Просвета” Ниш, "Микро 
Белград и "Савремена администрация” от Белград. 

"ИНИЦИАЛ”: "Стубови културе” от Белград, "Просвета” 
от Миш и "Граджевинска кньига” от Белград.

"ОТИСАК”: Л.О.М "Дамнянович и синови” от Белград. 
"Народно дело” от Белград и "Микро кньига ” от Белград.

кньига” от

И за посетителите на панаира бяха подготвени 
хубави награди, които бяха раздадени на 160 почи
татели на книгата, притежаващи "печеливш” вхо
ден билет.

Ст. н.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА
Ванче Бойков

ШКОЛА
йг В ИСТОРИЧЕСКАТА ГАЛЕРИЯ "ЛАНДХАУС" В ШВЕЙЦАРСКИЯ ГРАД СОЛОТУРНЗА(Г^З

ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВОЦИГУЛКА1
I- ПРО АРТЕ БУЛГАРИКАорганизираот5до 14 съпроводен от изпълнения на българската ар- 

декември 1997 г. представителна изложба на бъл- фистка г-жа Ружа Енар-Янкова. 
гарско изкуство в историческата градска галерия
ЛАНДХАУС на швейцарския град Солотурн. Ще бъде изнесен коледен концерт в изпълнение на 
бъдат показани живописни, скулптурни и графич- мъжкия камерен хор "Ортодокс” - Швейцария под 
ни творби на български художници. Художествен диригентството на Красимир Аврамов, 
съветник на организаторите и директор на из-

В димитровградския Це- 
Ш1? йД •; нтър за култура от няколко

седмици е открита Школа 
Шк за цигулка, която се посе

щава от пет деца.
Младите ни съграждани 

редовно провеждат репети
ции под ръководството на

На 14 декември в салоните на изложбата ще

г '*
ПРО АРТЕ БУЛГАРИКА си поставя за цел да 

ложбата е изкуствоведът Румен Серафимов от представя съвременно българско изкуство в 
Варна. Швейцария и други страни в Западна Европа.

Изложбата беше открита от президента на гр. Изложбата в "Ландхаус” е четвъртата изложба 
Солотурн г-н Курт Флури и от посланика на на българско изкуство, организирана през 1997 г. 
България в Швейцария г-жа Леа Коен. Дирек- от основателките на дружеството ПРО АРТЕ 
торът на изложбата Румен Серафимов произнесе БУЛГАРИКА: Александрина Щокер-Рнзова, Бо- 
въвеждащо слово. Вернисажът бе музикално жидара ван дер Слайс - Ризова и Анита Хамер.

преподавателката по цигу- 
|Щ| лка Дарина Бейкова от Со- 
№ фия.Ш

'т ■-

Школата е открита за 
всички деца, които проявят 
желание да получат нача
лно музикално образова
ние.X_2 Ж&

ЩШ
ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА КНИГАТА В ДИМИТРОВГРАД НАЙ-МНОГО ОБИЧАТ ДА ЧЕТАТ ..б.д.

ЧОСИЧ, СЕЛЕНИЧ, ШЕЛДЪН...РЕСТАВРАЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА

Ръководени от намерението да узнаем 
нан-предпочитаните от днмитровградчани книги, 
неотдавна посетихме Народната библиотека в на
шия град.

Според информацията на библиотекаря Мом- 
чило Андреевич, нашите съграждани 
библиотеката най-много произведенията 
писатели, които са носители на високи домашни и 
чуждестранни литературни награди.

Що се отнася до югославските

СНЕГЪТ ОТСРОЧИ 

ПОСТАВЯНЕТО НА 
СКЕЛЕ

кои са всяко ново издание.
Според г-н Момчило Андреевич, димитров

градската библиотека се нуждае от сръбско-бъл
гарски н българско-сръбски речници.

Б.д.
взимат от 

на ония
Поставянето на скеле за поправка на димитровградската черква 

бе отсрочено поради снега, който наваля в събота. Но но всичко 
личи, че този сняг 
очаква "Комуналац

автори, димит- 
ровградчаните четат най-често творбите на До- 
брица Чосич, Слободии Селеиич, Светлана Вел- 
мар Янкович, Гордана Куич, Давид Албахари, Ма
да Маринкович и други.

Кога го става дума за чуждестранните писатели 
читателите е насочено към произ

веденията на Сиднн Шелдън, Даниела Стил, Ма
рия Фишер, Дейвид Морел и други. Ясно е, 
предпочитат ония чуждестранни писатели 
произведения принадлежат към "лесносмилаема- 
та литература, т.е "булевардните романи”.

За съжаление, броят

ще е краткотраен, така че през седмицата се 
^ Да започне предвидените ремонтни работи.

Най-напред ще бъдат препокрити предното кубе и покривът на 
предната част на черквата. Ламарината е вече осигурена.

А според счетоводните данни в местната общност, до началото 
на декември на джиро-сметката за събиране на средства за рекон
струкция на черквата са внесени 66 000 динара, като повече от 50 на 
сто са събрани от гражданите, или 38 730 динара.

вниманието на

че се 
чиито

А. т.

В СЕЛО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

Гостуваха димитровградските 
самодейци

на екземплярите на най- 
четените книги е доста малък. Г-н Момчило Ан
дреевич се надява, че до края на тази година биб
лиотеката ще успее да набави още по няколко 
екземпляра от всичките най-четени 
пия. произведе-

димитровградската библи- 
огека непрекъснато се обогатява с нови книги. 
Това се дължи на помощта на Министерството за 
култура на Сърбия, което изпраща безплатно но
воиздадени Книги до библиотеките в онези об
щини в Сърбия, които се считат за стопанско не
развити общини. Но проблемът е в това, че в 
библиотеката пристига само по един екземпляр от

Членовете на културно-художественото дружество и на са
модейния театър "Христо Ботев” към димитровградския Це
нтър за култура на 5 декември гостуваха със забавно-хумор
истична програма на жителите на село Височки Одоровци.

След много години това е първото гостуване на димитро
вградските самодейци в някое от селата на нашата община.

Б.Д.

Книжният фонд на

О 12 ДЕКЕМВРИ 1997 г.



^ и&льл Н€у ч ц ти тел и ДА СИ ПРИПОМНИМ
РЕАГИРАНЕ Българската ОФ-армия в боевете 

за освобождение на Югославия
Във вестник "Братство” прочетох 

в който тя ме обижда, че не 
и че съм се "унередила".

текст от госпожа Лилия Нейкова, 
съм знаела как да изпия някакво лекарство

Нима е възможно вашият уняжйти 
брутална лъжа за мен като борец от НОВ и випмп _Публикува такава 
обижда по такъв начин? Кой й дава правото чрез ‘ рПЖДанка и да ме 
почтени хора? Като борец съм издържала изпит за 
съм обучена да оказвам

Бъ^Гога^леп^тн г1.'пГКОТ° ^™ИТСЛСТ1Ю ™ » Р™°на на Ниш завършили действията с
= ;: ГР“ Г- "°ИСКа °Т ГОЛЯМ успех' С освобождението на Ниш и окол-

ври 1944 тлннЛСНкС Югославия- На 5 ОКТ°м- чнат своето изтегляне през Косово и долината 
стаи Краиова на заседание с пред- на Ибър. Затова българската Втора армия и 22
п гтп, ‘ Новото Ф-правителство Тито се и 24 дивизия и 2, 3 и 4 Косовско-метохийска 
пгппм/. 010 армии съвместно да участват в бригада на НОВ на 23 октомври продължават 
освобождението ма източната част на Македо- бойния поход към Косово, 
мия и неосвободените градове на Южна Сърбия

вестника да опетнява 
санитарна помощ и 

ранените борци и 
сътрудничка Лилия

.. знаела как се пие лекарствоМога да Ви кажа, че съм от Димитооптпп и Н
през 1948 година се преселих

училище. Бях добра работничка, главно в държавните ми 
ституцин. За трудолюбие и добро поведение „а работа съм уважава™

гражданка на Ниш.
Посоченото по-горе пиша, за да 

се види, че госпожа Лилия 
мерено обижда борците от НОВ, 
честните и хуманни хора. Няма да 
успее, защото на всички е ясно, че 
с такива текстове тя само показва 
своята

за изтегля-първа медицинска помощ 
да ги откарвам на лечение.. Според 
Нейкова, дори самата аз не съм

на
вашата

запо-

ономическо

С КОИ ЧАСТИ БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНА 

АРМИЯ УЧАСТВА В 
| ПЪРВИЯ ПЕРИОД?
, В първия период на Отече- 
1 сгвената война Българската 
| народна армия участва в бор- 
\ бите на територията на Маке- 
* дония. Южна Сърбия, Косово 

и Мстохия със следните части: 
2 армия с 4, 6, 9 и 12 пех. ди
визия, I Софийска народноос- 
вободителна дивизия, II конна 
дивизия. Бронираната бригада 
и IV гранична бригада; Първа 
армия с I и II пехотна дивизия, 
а след боевете при Страцин и 
XI пехотна дивизия, II конна 
дивизия и I Софийска дивизия; 
с V и VII пехотна дивизия и II

Българската народна армия с успех изпълни 
възложените й задачи при освобождението на 
Югославия от фашизма. Тя успешно осигури 
левия фланг на Червената армия за прекъсване 
на пътищата за изтегляне от Македония.

В първия период Българската народна армия 
даде 2015 жертви. Десетина години след това на 
тези загинали войници бе повдигнат паметник в 
месността Ледена стена в Ниш. С това сръбски
ят народ и сръбската държава отдадоха призна
ние на загиналите и на българската държава за 
участието й в боевете за окончателното освобо
ждение на страната.

Във втория период от декември 1944 до май 
1945 година - Първа българска армия, включена 
в състава на Трети украински фронт, взе уча
стие в боевете в Югославия, Унгария и Австрия. 
В боевете на Сремския-фронт тя даде около 30 
000 жертви.

гН{зетан»е у слущ&<

Потпмс стдрсшине

Ол-м-^до-гм уч Т/ ~

а*.
V ооля а !ь ^

■ ^ ри*
Ол/Ь-^ .

злона- У.

I»„ Мс 1*1 1 ;
1]сдниица и дужност ж к

некултурност и неспособ
ността си. Почти на Е Г4'». ■!

всички е из
вестно. че по време на НО война 
бах санитарен референт, 
написаното във вестника смятам 
като лична и злонамерена обида.

Моля Ви да публикувате реаги
рането ми. имайки предвид, че на
писаното от Лилия Нейкова засяга 
не само мен. но и моето семейство, 
което добре знае, че това 
тина и е обида и за тях, понеже 
Димитровград е малко градче, в 
което почти всички се познават.

V сгсииа. лн 
(юииь така че а.

не е ис-

Сърдечно посртещане на братската Българска армия

- Ниш, Власотинце, Лссковац и Косово. При Четп, птя шмия
™в“СТ^ГвИа^ук^к,7фр”Г ДСЙ‘ б™-

Съвместните действия започнаха на 8 октом
ври 1944 година и бяха насочени против герман
ците в Източна Македония п околността на 
Ниш. В действията участваха 50-та и 51 дивизия 

НОВЮ и българската Четвърта армия със 
седем дивизии, които преминаха в нападение в 
направление към Брегалница н Струмица, а бъ
лгарската Първа армия (1.2 и 11 дивизия) в на
правление към Куманово. Ожесточени боеве се 
водиха при Крива паланка. Страцин, долината 
на Пчиня, Куманово. Германските части бяха 
принудени да отстъпят. По този начин бяха ос
вободени Куманово (11 ноември) и Берово. Бъ
лгарската 5-та дивизия отблъсна немските ча
сти в горното течение на Брегалница. До 11 
ноември Източна Македония бе окончателно 
освободена с успешното взаимно съдействие на 
югославската и българската армия.

Косгадинка Гогова, 
Бул. Ленин N9 64/13 гр. Ниш

КОЙ ДА СПАСИ ДЕЦАТА 
ОТ КУЧЕТАТА? на

Човекът и кучето са най-стари и най-верни приятели. Но много 
от димитровградчаните не се грижат за своите кучета и те свободно 
се разхождат из града.

Затова станаха възможни и такива инциденти. Преди известно 
време край долната рампа едно от скитащите кучета захапа панта
лона на едно дете. То изпищя, а другарите му, изплашени, се 
разбягаха. Отървах изплашеното дете, което трепереше от страх.

Тая случка като че ли ми отвори очите и видях една чудна 
димитровградска картина: всяка сутрин, когато децата тръгват на 
училище, градските улици са пълни с кучета. От "драгстора” към 
училищата броят на кучетата нараства, а някога стига и до два- 
естина. Най-различни породи, малки и големи, но всичките мръсни 
и отблъскващи. Като че ли децата не са тръгнали на училище, а на 
лов! Кучетата вървят след тях, някои деца пищят и бягат, други 
делят с тях закуската си. трети им се радват, а те скачат и с предните 
си лапи цапат дрехите им.

Хубаво е това, че децата се радват на кучетата, но те не знаят, че 
много от тях през нощта са търсели храна по сметищата, край 
кланицата или са се гощавали с мърша. Затова са мръсни, пълни с 
бълхи, а може би и със зараза. Но не е хубаво, че отговорните 
господа знаят всичко това, гледат с безразличие какво става и не 
предприемат нищо да се промени положението. Докато не стане 
късно, докато някое дете не бъде заразено или ухапано. Докога?! 
За страха на децата има врачки...

СРАЖЕНИЯТА ЗА 
ОСВОБОЖДЕНИЕ НА НИШ Пиротският военнен окръг и населението от 

този край оказаха голямо признание на българ
ските войски, като им устроиха тържествено 

жения участваха Тринадесети корпус с 22, 24 п посрещане. Комендантството на Пиротското 
47 дивизия, 45 дивизия, 14 корпус и 2 пролетер- военно окръжие чрез печатана обява посрещна 
ска дивизия на НОВ. Българската Втора армия завъртащите се български войски в родината, 
премина в нападение от изток и Обявата гласи:
югоизток, а една българска пар- Л| Г“ й й 83 А ”Части ни Българската наро-
тизанска дивизия и 46-та дивизия Ц Ь Ц А В А дна армия, които заедно с нашата
на НОВ от 13-ти корпус в района * славна народоосвободишелна вой
на Враня осуетиха запланува- п.ш. ст ^линицс Пирони* ..|# ска и Партизанска отряди ни Юго- 
ното изтегляне на германците от •м-пцк-пт ».уск«‘. «-у рмм.- >4 славея изгониха окуиашорскише
Скопие но долината на Южна ''а ,,,,|||<,м ''лп,и"’м фашистки орда ош нашата
Морапа на сспср. 22-ра дишпия "»/«'»“• м,гьрирйкн се ош ГюПс-
на НОВ и една българска танк- питорск'» ф.'11ит,гн,н.<- хордо па нагар доноешш По.ход а своето Оше- 
ова бригада освобождават Вла- анм.м-, н|ш1щ|у 1ьт' «-и иоСи-дот-спс- честно, щс минат През шеришо- 
сотипне и на север достигат гп "',ходи 1Ш ''“"IV ломишшу нхиду. пцяша на нашето военно комен-
. . ' 1 , 1Г.П ■ IроI> 11 крои Т1‘|жг1)|И||у 11и11чп:кигип1- — — ,Ниш, 45-та дивизия ма НОВ се уаншешио1
Приближава към Ниш от север- Тъй кант тези военни части са
пата страна.докато българската и^Топ '4»™ ~ >шюраш ош умгтТш йъшуване,
6-та дивизия - от изток. Мри това «иянс пласти, ка» и , ШЖШ11МШ1Н» «а геритч.. Приканваме всички военна и 
положение германските войски ,пИ!нч!Г’ина'ьГу>суецог 7»ам1’штп1»- ; инаилт^ власти, какшо и жише-
в Ниш и близката околност се н оегипч пощеллаа Но су лише ош територията на нашия

нуж.ц- и,, оаиор, край да излязат на срещата и да
им Помогнат При обезпечаван<• на 

1, х;г,в‘ Ияротског Во°|*Гог"пГар1ч1а Помещения и всичко, което им е 
нужно за отдих и Почивка.

12. ХИ 1944 Пирот

На 8 октомври започнаха боевете за освобо
ждението на Ниш н околността. В тези сра-

Цветко Иванов от Димитровград

БРОНЕНОСЕЦЪТ НА ПУСТИНЯТА

опитват да се изтеглят па запад 
през Морава, обаче 22-ра ди
визия на НОВ па 14 октомври 
успява да проникне в Ниш,и 
започва улични сражения. След 

влизат и 45-та ди-
Факсимиле

От Комендантството на 
Пиротското военно окръжие * * *

зова в града 
визия па НОВ, един моторизиран отряд на Чер
вената армия от север и българската 6-та дпвп- 

изток. Заедно с първите части, които Оттогава до днес не можем да кажем, че под
държането на военното гробище край Ниш е 
било постоянна грижа както от страна на вла- 

Ишп, така п от българска страна. Често 
пъти лошите взаимоотношения между двете 
страни са оказвали влияние за това да се забра
вят паднал ите жертви за свободата на този край. 
Срещата на българския посланик господин

на Ниш

зия от
влизат в Ниш, е и Първа царибродска бригада, 

па 10 септември в Цари-която е сформирана 
брод и до Ниш (направление Цариброд -11ирот 
- Бабушиица - Власотиици) действа като само- 
стоятелиа част. Ниш е освободен в следобед- 
ните часове на 14 октомври.

освободен от 47-ма дивизия на

ститев

удивителна броняНадарен с
пустинният люспеник или шшго-

толкоиилии е колкото странен, 
и дискретен бозайник. Той е спо- 

което обо-

Лесковац е
НОВ. След зова 47-ма и 24-та дивизия ма НОВ, 
българската ззшкова бригада сз>с сз.дейсгвпезчз 

съветската авиация разгромяват немските 
7 СС дивизия "Принц Ойгси в района на 

Югбогдановац. Но този начин

Ивайло Трифонов и градоначалника 
господин Зоран Живкович ще допринесе памет
никът да се възобнови н да стане място, което 

съвместната бзшгаро-
койно нескомоядно,
жива термитите и мравките. на
Умее и да се защитава усети ли вечно ще напомня за 

сръбска борба против фашизма.
части-

опасност, веднага се свива на Александрино,
сз вместпите боеве па народиоосвободителната 

Югославия и българската Втора ар-
кълбо. Богдан НИКОЛОВ

► иойск» нп

о12 ДЕКЕМВРИ 1997 г.
'ШштЙЙ/ц



СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА министри. Сест ри му стапяли снахи т.п фи- 
Пешкьини н нейният син Личкосъщо 

станал поп, който смцо бил на пнрохия н 
родното
Димитровград. Поп Сине от Димитровград и 
поп Вици от Брийконци стицо Пили ни пнро- 
хня и Псгърлиш. Клисар Пил Сокол Тодоро» 
от Барсинн,л Йотп Понон стицо помагал па >. 
попи при служби.

Училището н село Петърлиш датира от Щ 
1405 год. п Пило т.рио по чистни къщи. Мио-

мплпя

ПЕТЪРЛАШ си село, пи сс преселил н

(Продължение от М1ишли)1 брой)
Черквата и Петърлаш е "Свети Троица” и се намира 

в селото, където са и селските гробища. В гази черква 
иетърлашани са се венчавали и кръщавали, по сега ти 
вече е рухнала. До кръста при черквата пегьрлпшпни 
излизали на Гергьовден с печените агнета. Освен чер
квата, ие търлашани имат и два манастира вън от се
лото; единият в местността Чука, до кой то има кръст 
където излизат на Пейчпндеп, а другият е югозападно 
от селото, на Гореишяк - мястото където младежите и 
децата са играели топка. Но Станча Павлов от селото

I;
го от ио-стрите хора помият, че дълги го
дини училището било в къщата па Димит- 

’ рия Пешкьии, кой то сетне продал къщата си 
на завърналия се от Америка печалбар 
Крум Тошев от Сливница край Лукавица, 

г който, както казват нашите събеседници,
|у»ал,че нитоии място има затрупана черкин н трябва куШ|лу1|11л„щото. Новото училище 

ди се разкопае, да сс открие. Разкизил зи сънищата ни л<) 'сс ст „ т5 год. с Ш1.
съпругата си Ернна и съобщили иа.хората от селото, ' ............ —1 * 1 1 рнчна помощ и доброволен труд иа хората. ^конто се съгласили да копаят на определеното място. I, 1 1. 1 Същата година народният представител отКопали, копали и открили рухнала черква, намерили .. ' ’ '
кръсти от покрива, икони, останки от олтари... Тогиин Цариброд Урош Стаич издействал от мин-

истерството на Сърбия парична помощ за 
инвестиции, за развитие па Царибродска околия, между

Ш У,.
. «• *СЪ1 в село то

'АК-'.' ...'У -П
От една сватба в Петърлаш през 1951 год.

Пирот още по време на турското робство, където ходи- 
някои ученици от Бребевница, Мъзгош и Моинци. 
През 1932 год. била сформирана първата Млекарска 

задруга, която през 1949 год. прераснала в "Селячка 
радиа задруга”, а сетне сс сдружили с радейнчани и 
имали обща до 1952 год., когато се поделили. Земедел
ската кооперация иа Петърлаш имала 600 овце и 40 
крави; в селото имало мелница, която работела с помо
щта на трактор, който бил собственост на Еленко Еле- 
иков. В ръководството иа кооперацията били Вронко 
Алексов, Йорда Сунчин, Крум Войнов бил бригадир на 
работниците, продавач в смесения магазин - Генча Вой
нов, сетне дълги години до пенсия Пешко Методиев и 
сега Павел Станчев. В ковашко-столареката работил
ница на земеделската кооперация работили занаятчи
ите братята Попови - Петър и Васа - и Георги Еленков. 
Когато 1956 год. всичките земеделски кооперации ог 
селата на Забърдието се организират в една, която на
рекли "Победа ? със седалище в Смиловци и иетърла
шани се включили, но след година заедно с радейнчани 
се отделили и се присъединили към земеделската кооп
ерация "Нишава” от Димитровград, като им били пре
дложени по-добри условия - навременно изплащане на 
изкупеното мляко, агнета, телета, обезпечаване на из
куствена тор и др. В селото имало две бараки - една в 
кооперативния дом и една в сградата на Виден Арсов. В 
бараките като майстори работили Новко Методиев и 
Костадин Крушумлиин от Смиловци. правели качестве
но сирене и кашкавал. Сега бараката е в сградата на 
Културния дом, където само се изкупува млякото, а се 
преработва в бараката на "Сточар" в село Желюша. 
Културният дом в село Петърлаш започнали да строят 
през 1947 год., а го завършили през 1949. Иетърлашани 
сами си нравели и пекли три банкета тухли в Плавич.

- Следва -

иетърлашани рошили да построят манастир иа същото 
място. До манастира имало кръст, иа който иишело 
"Свети Кирии н Юдитн". а понеже празникът Снети Другото и ча довършване па училищните сгради пеела та
Кприк е иа 28 юли - в дните, конто според верски,,

Мъзгош сс наел да напрани срещу заплащане тухли от 
кал за училището в Петърлаш, заради което наел 
работници, на кон то плащал надница, а между други те 
там работели Димитрия и Мана Андреев от Моинци. 
Новото училище заработило през 1939/40 год и имало 
около седемдесет ученика. От 1944 до 1947 год. и в 
Петърлаш се е учило до шести клас. В сградата на

ли

календар се наричат горешпяцн - иетърлашани нарекли 
новия манастир Гореишяк,атака наричатн околността 
му, па казват: "Ще копасмс на нивата в Гореишяк, коси
хме или пластихме на ливадата в Гореишяк". От другата 
страна на манастира има кръст с надпис "Света Бо
городица”, така че иетърлашани излизат ма този мана
стир два пъти в годината, на празника Свети Кмрнк и 
Света Богородица. Съпрузите Ернна п Сганча се гри
жили за манастира, почиствали го, отключвали за слу
жба, заключвали.

- Е, деца, съга доктуре има. а тъгай, стануло лошо ма 
дете, а зима, студ, кво да иранм, я збирам калчища, 
нагревам вошчак, прамм свечицу, увием дете у кожу- 
вчак, однесем га у манастнрат, клекнем, наведнм се.

училището имало и квартира за учители те, носители на 
просветата п културата. Пстърпиш»ни помнят благо
родната работа иа много учители, между които: Донки 
Христова от Самоков, Тодор Панов от Годеч, Иван 
Иванчев от Болев дол, Дивитко Димитров от Петъ
рлиш, Мара от България, Милутин Миркович от Черна 
гора, Георги Димитров от Моинци и Милинка от Каме
ница, Оливсра Петрова от Каменица, Роска Муина от 
Цариброд, Раша Дуруз от Височки Одоровци, Кирил 

баба Бернделнята от Цариброд, Мара Лендина от Цариброд, 
Петър Петров от Сенокос, Вена Манчсва от Радейна, 
Първан Тодоров от Гуленовци. Учителя Милутин Ма- 
ркович иетърлашани помнят най-добре, защото дълги 
години службувал в селото им, като им станал и зет.

кърстим, целувам земльу, молим се детето да ми оздра- 
вейе. па си отидем п после на детето му поолъкне, па има 
ли нещо, нема ли, не знам, те на детето лошоти мята
поумине - разправя осемдесет н шест годишната 
Полка Станчева от Петърлаш.

Около селото има още свети места, кръстове и сто
летни дъбове-оброчища, където хората излизат на оп
ределен празник. Така, на Илпнн кръст излизат на Ил-
пнден; при кръст» на Кръстове) излизат на Кръстовден; ожснил се за хубавото момиче Борка и от брака 
при кръста в Лнвагье излизат на Гмитроцден; в мест- Р°ДИЛ" шест деца, шест дъщери. От Петърлаш учи- 
ността Габар има кръст, където Бореини изнасят моли- телят Милутин отишъл със семейството в Пирот, къ- 
тва; до кърста при дъба на входа на селото излизат на «е™ работил в Млекарската школа. Като пенсионер 
Света Троица, където молитва изнасят от фамилия Па- тои отново сс завърнал със съпругата си в Петърлаш, 
нови. Някои миросани дървета паднали - така например купили си къща, ремонтирали я и петнадесет години 
вместо паднал дъб, петърлашани засадили родно дърво живяли на старост, в селото на тяхната младост. Пе- 
в Змиянац.

От фамилия Попови произлизал поп Алекса, конто ои'е пРсз 1850 гоД- Кръста Чирич, роден в село Петъ-
рлаш, който работел в училището в село Крупъц край

с нея се

търлашани могат да сс похвалят, че са имали учител

работел в селото, държал служба в черквата и в двата Цветанка Андреева

килограма. Аз имах желязна каруца с 
щаер ос.

Инжинерът на строящата се гимназия, 
близо до черквата, даде план и за моята 
къща.

Аз, Лака и Коля зареждахме коопера
тивните магазини и във Висок. Пътува
хме през Смиловци, по криви пътеки, а 
сега се движат вдясно, отиват на Пърто- 
попннци и Моинци и през Видлич се спу
скат в селата.

С воловете Тонча и Галя докарвах 
териал и за моята къща п за къщите на 
дъщерите.

Бях четири години народен предста
вител в общината и две години делегат. 
Участвал съм и в избирателни 
на избирателните пунктове.

Преди отглеждах до 20 овце, 4 говеда, 
телета, юници и юнци.

Имам два хектара обработваема 
и три хектара гора и ливади. На времето 
три декара ми взеха за строеж на жилища 
за работници от каучуковата промишле- 

града. До казармите дадох четири 
„„ и половина декара за разширяване на каз-

П „А-ГЖСЛе3ар"Я " ДРУ™ артикули от армения район. Нещо платиха, нещо сме- 
гу л Пирот за престижните царибродски тър-
Дребничък, сух, лек, подвижен и пър- ГОВцц, каквито са били Тукунци

невестулка, с придобит загар на данчо Шилата, Аеен Игнятов и други’ 
лицето като зрял жълъд, тои показва сво- По-нататък дядо Колчо изтъква че за- 
ята здравина и работоспособност дори и еДно е Арса Шушиярев, с Кола и Петър 
в пределните години на своя живот. Този Китини за строежа 
загар не е придобит от кварцови облъч-

Като млад всяка втора-трета година 
сменях воловете. Охраня ги хубаво и им 
взема двойно повече пари, отколкото 
съм ги купил. Със земеделието изучих 
трите си деца.

Съседи сме с дядо Колчо. Понякога 
ходя с него и със сина му н снаха му през 
сезона, новечето за отмора сред приро
дата и наблюдавах как работи. Бърз. по
хватен. силен и покрай годините си, тон 
превъзмогваше и малдите, несвикнали с 
тази работа. И как косеше, пластеше, се
еше или береше сливи! От всичко

ДЯДО колчо
През живота си съм срещал хора с раз

лични професии, постигнали връхни ре
зултати в своята специалност, но не знам 
защо в паметта ми заема почетно място 
един земеделец, поклонник на земята и 
труда. Такава релефна, колоритна инди
видуалност рядко се среща, макар че като 
личност този човек е образец на обик
новените хора, научил много от живота и 
извисил се до епичната красота и мъд
ростта, че всичко на този свят дължим на 
земята.

Светофилософияга и жизненото ве
рую на дядо Колчо е, че без труда жи
вотът губи очарованието си, без него би 
се заличил смисълът на човешкото съ
ществувание. Култът към труда за този 
човек е култ към живота. Той е един от 
редките царибродчани кореняци, оста
нал верен на земеделието.

И в своята осемдесет и четвърта годи-
на Щ.ДО Колчо Углярев е жизнен и ус- Велини докарвал стока като захар, сол 
тоичив, със завидно самочувствие и кои- 1 ’ ’
неж по живота.

ма-
ли-

чеше, че познава тънкостите на земедел
ския труд. Майсторски правеше купите 
сено, връзваше царевичака или товаре
ше сламата.комисии

С въвеждането на селскостопанска те
хника в полето живнахме - казва дядо 
Колчо. Трактори, прикачващ инвентар, 
мотокултиватори, косачки, плугове, бра
ни, всичко това улесни труда. Е - хе, сега 
е песен

земя

- завършва старецът. 
Дядо Колчо работи по график. При 

него всяка минутка е оползотворена. Той 
изпитва някакво странно вълнение ако 
някой от семейството кръшка или се по
отпусне и тогава негодува, но сладостни 
тръпки раздвижват тялото и душата му, 
когато работата спори.

А умее и да се пошегува, и да почерпи, 
и да бъде общителен и съпричастен с 
младите и с техните интереси.

Трудът го е направил здрав и жилав 
като дрян. А в земеделието дядо Колчо о 
специалист, защото знае как диша зем
ята, чува нейния глас и зов и за нея говори 
с унес и захас.

И ако се присъжда Нобелова премия 
за трудолюбие, бих му я присъдил без 
колебание, защото той е необикновен 
труженик в своята обикновена първич- 
ност.

мос т в

ниха, но така беше за всички, пазарлък 
нямаше.гав като

От селскостопанска работа всичко 
обичам да работя - да ора, да сея, да кося, 
да прекарвам сено, слама, царевичак. Ни-

вания, а от повседневнпя досег с приро- Гт^вигр^Г Из^вТх^ труГоз^а- трудна зем^^^б^^ЕТ’

царибродски майстори Илия Станишев и Пирот пътувахме ношем ппу™ -та ' ‘ 1ака. Така, когато се завръщах от полето
при братята Мита и Спасен Класката. стигнем то ст ми Пп1„ .. Д ПОТеи или мокъР' баба Нада ме дочак-

Влюбен неистово през целия си живот някъде към ™“пст ™бяп’пп "г®“ " ВаШе ОЩе на вРатата- Никога 
в земята и животните, той отглежда кра- с волския впрягобратно. Разстоянието“? чГекП?от?ГсТържПе ктишей°ИМЪК'
воСГЖ "като^нгелиС Старецът Г ^^5 = 5^

споделя, че той заедно с Лака и Кольо много един ,|ас. Товарехме от 850 до 1500 тор‘и и^™таамР удоволста™Х ^

и а
не е

не съм се
но

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ
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СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА - 
НА 9 ЯНУАРИ ОБЯВИIФИФА ПРОВЪЗГЛАСИ

ОТБОР ПО ФУТБОЛ ЗА НАЙ-УСПЕШЕнГпРЕЗ'1997^

Златен барелеф на Югославия
ПП "ИБЕР" 
Босилеград 
предлага:

Управителният отбор на Съюза на спортовете в Димитровград 
Гшоне,те "а 2 де*емвРи засеДание, на което бе взето решение тради 
ционата манифестация за избиране спортист на годината в 
Димитровградска община да бъде организирана на 9 януари 1998г 
Предложенията се приемат до края на декември, а след това спе
циална комисия ще определи най-добрите за годината: спортист, 
отоор, спонсор, най-талантлив спортист.

Освен това, на заседанието е разгледано и задължението 
клу оветс да се трансформират и съответно пререгистрират, 
съгласно новия закон, което трябва да стане до края на този месец.

- ГОЛЯМО новогодиш
но и коледно намале
ние на цените с 10 % на 
всички стоки в магази
ните си на територията 
на Босилеградска об
щина.

на

ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИ ШАХМАТИСТИ

ИВАН СТОИМЕНОВ ТРЕТИ - стоките ще се про
дават с намалени цени 
от 15 декември 1997 г. 
до 7 януари 1998 г.

На четвъртото шахматно първенство по бърз шахмат (25 ми
нути за партия), което се проведе към края на миналия месец в 
мотел Нане , димитровградският шахматист Иван Стоименов от 
общо девет партии спечели шест победи 

Що се отнася
и зае трето място.

до останалите димитровградски шахматисти, 
трябва да се отбележи, че Анита Алексова от 8 до 18 декември ще 
участва на първенството на СРЮ в Матарушка баня, като греток- 
ласирана на първенството на Сърбия.

Голямо признание на югославския футбол! Световната органи- 
зацпя по футоол официално провъзгласи нашите нацнонали за 
най-успешен отбор през 1997 г.

През миналия сезон "сините" направили най- 
^ голям скок на световната ранг листа, а Златния 
■ барелеф и Дипломата ще бъдат връчени 

Югославския футболен съюз на 12 януари 1998 г. 
в известния "Дизннленд" в Париж.

СТР"КОЛОНИАЛ" 
Босилеград

честити
Ш Д.с.

на

СЪОБЩЕНИЕР1РА
на всички свои ку

пувачи новогодишни
те и коледни празници 
с намалени цени на сто
ките си с 15%. Намале
нието на цените важи 
от 15 декември 1997 до 
7 януари 1998 година.

Молим абонатите на вестник ” Братство”, които не са 
издължили абонамента си за 1997 година, да направят 
това до края на месеца.

Абонаментът за тази година възлиза на 52 динара, а 
джнро-сметката на издателство ” Братство” е: 42 500 - 603 
-1 - 9529, СПП Ниш.

МАЛКА АНКЕТА: КАК ОЦЕНЯВАТЕ ШАНСОВЕТЕ НА 
ЮГОСЛАВСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ОТОР НА СВЕТОВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ?

ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ СЕ КЛАСИРА 
МЕЖДУ ПЪРВИТЕ 4 ОТБОРА! Редакцията

На световното футболно Първенство, което ще се Проведе През 
следващата година във Франция, националният футболен отбор на 
Югославия е в грубата с Герминия, Иран и Съединените американски 
щати. Някои любители на футбола смятат, че нашият национален 
футболен отбор е имал късмет, защошо е в грубата, която По 
отношение на някои други груби е По-слаба и че има реалния шанс да 
се калсири за втория кръг между шеснаисеш футболни отбора. Други 
твърдят, че уейешно ще Премине и През втория кръг и ще намери 

~ сред осемте най-добри национални отбора. Съществуваш и 
Прогнози, сПоред които нашият футболен отбор би трябвало ди бъде 
между четирите най-добри отбори в света. Някои ентусиасти дори 
твърдят, че ще играе и във финалния мач. Дано да е така!

ЛВЕВХй*. ‘У ДрЕЗця/па>У.
Румъния 
Колумбия 
Англия 
Тунис

ЖСГгрупа,У, ДЗ&група^у,

Аржентина 
Япония 
Ямайка 
Хърватска

На 24 декември 1997 година се 
навършват ШЕСТ дълги и На 14 

шват
съпруг, татко, дядо и брат

тази година се навър- 
от смъртта на нашия

декември 
10 годинитъжни месеца, откакто не е 

сред нас

СЛОБОДАН НИКОЛОВ 
от село Градинье, 
Димитровградско

дата ще посетим неговата вечна 
I гробищата в село Градинье.

място
На тази, 
къща на
Опечалено семейство Николови

ЖЪбрупа >у.
Испания
Нигерия
Парагвай
България

Бразилия
Шотландия
Мароко
Норвегия

ИН МЕМОРИАМ
На 23 декември 
навършват ТРИ мг 
както ненадейно и преждеврем 
стана да тупти сърцето на нашия мил 
баща, дядо, брат и роднина

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 
икономист, роден в Петърлаш, 

живял и работил в Димитровград
Напусна ни без да се нарадва на своите 
най-близки, без да поведе за топла 
ръчичка своите внучки.
Остава споменът за неговата личност на 
гражданин, съвестен и отговорен служи-

1997 година се 
ъчителни години, от- 

енно пре-
СЪРБИСЛАВ ЗЛАТАНОВ 

медицински техник от 
Димитровград

АВ&рупа .У,
Холандия
Белгия
Корея
Мексико

Италия
Чили
Камерун
Австрия

Изминаха вече шест месеца, 
откакто мястото му 
дом остана празно. Напусна ни 
нашият мил съпруг, татко, 
дядо, роднина.
Спомняме си за него с почит и 
благодарност за всички дни и 
години, изживяни съвместно.

го прости, вечна му

в нашия

;рупа >У,
Германия 
САЩ

франция 
ЮАР
Саудитска Арабия Югославия 
Дания Иран

Бог
паме
Опечаленото семейство тел в Тумарата"-Димитровград. Ще остане споменът, че живя само 

53 години, но остави следи в Димитровград със своето трудолюбие, 
отговорност, човешки и професионални качества.
Спомнете си за нашия съгражданин!
Поклон пред неговата памет!
Опечаленото семейство, роднини и съседи

Ето и мнението на няколко любители на футбола от Босилеградска
община:

ВАСИЛ ХРИСТОВ, административен работник в Общинската 
скупщина: "Може би сме и имали малко късмет. Обаче ако анализираме 
задълбочено играта на отборите в останалите групи, не виждам в коя 
от тях нашият отбор не би успял да заеме второ място, а с това и да сс 
намери между шестнадестте най-добри отбора. Има шанс да сс класира 

осемте. Разбира се, доколкото не се намесят някои 
неспортсменски машинации. Защото днес парата всичко може.”

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, футболен треньор: ”Двсте футболни срещи 
че нашият национален футболен отбор

На 27 декември 1997 година се 
навършва ЕДНА ГОДИНА от 
ненадейната кончина на 
нашия съпруг, брат и роднина

На 18 декември 1997 година се навършават 
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил40

'\татко, свекър и дядои между
ЛЮБЕН СОТИРОВ ИЛЧОВ 

(1909-1997)
от Босилеград & д

В сърцата си вечно ще пазим Твоя скъп лик. * *.! з* ' •
Поклон пред вечната ТИ памет! _
Опечалени: син Драган, снаха Райна и внуци ■ИВ 
Любен и Васка със семействата си от Скопие ВШйвУ 
Вместо помен дарихме 370 
дела за социални грижи в 
помощ на стари лица.

мс е з.зс Унгария потвърдиха, 
подценяване. Смятам, че успешно ще преодолеем първата бариера, а 
след това ще видим. Но имайки предвид възможностите на Миятович, 
Савичевич, Михайлович и другите, няма да бъде никаква изненада, ако 
се наредим сред първите четири отбора.

МИЛЕ ЦВЕТКОВ, електроинжияер и активен футболист пя 
"Младост": "В една спортсменска обстановка нашият футболен отбор 
та сега не изостава от футболните отбори на Германия, Англия, Ьелгия 
или Дания. Защо тогава да не участваме дори в борбата та едно от 
първите четири места!? Лично ат ще бъда щастлив, ако нашият иоциои- 

отбор и отборът на Крачилия премерят силите си във финалния
мач а това е напълно възможно.

РАЙЧО ЙОРДАНОВ, юристе Общинската скупщина в Босиле
град: "Място ни е между осемте най-добри футболни отбора в света. 
Имаме добри футболисти, които вече дълго време занаята 
усъвършенстват в едни от най-лрестижните футболни отбори в Италия, 
Испания Франция... Успехите обаче невинаги зависят от реалните 
възможности на спортистите и в последно време това явление все

"""вЛАжГвОИНОВИЧ. капитан на "Младост”: "Винаги досега съм

други^нацио*налии отбори ще се класират за заключителния етап на 
първенството. ^ я

[V,
на От-динара 

Босилеград за

На 25 декември 1997 г. се навършава 
ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата 
мила съпруга, майка, тъща и баба

ДЕСАНКА БОГДАНОВА 
от с. Плоча-Босилеградско

мил лик,

ален
СЛАВЧО ДИМОВ 

агроном от Славиня
Дните неусетно текат, но не 
могат да заличат сломена за 
честно изживяния живот на 
гражданина и човека, уважа
ван от всички, които го поз
наваха.
На този ден ще дадем пани
хида, ще се поклоним пред не
говата светла памет. 
Опечалени семейства

Вукадинович, Кръс- 
ацеви

Нейната топла усмивка, 
благородство и човеколюбив винаги ще 
бъдат в нашите сърца.
На 15 декември т.г. в 10 часа ще дадем 
помен на гробищата в село Плоча. Каним 
близки и познати да ни придружат. 
Опечалени: съпруг Драган, дъщери 
Леонка и Зорица, зетьове Иван и Драган, 
внуци Небоиша и СашаДимови, 

тови и В
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атиРа * забава

"Кс^ис/ишурш ейрш БОГДАН
НИКОЛОВ

' V4- ^ ‘ ' ./".Уу*'-

КОНТРАТА
- —„ -/. 'Л'- • 
»*•<***%!& Ким беомо деца и решимо например да шраиемо жмичк/, 

иедьн Нора, одма че рече: "Я съм контра, че и/раиемо на 
"аидуцн и стражаре"! Кажемо ли че и/раиемо "клис/*, а ои пак 
дека не контра и че и/раиемо "на кашъцг/'. /угтъска контра, иутре 

ннне децата почемо да ?а окамо Нора Контрата.

ч имаше
■■

кТ.... . Г""Т1‘

котира и
После папПпма но училище и ньсювята контра стану поще 

шлема: сви се стлоснмо на вткултуру да трайемо "народно“, 
игрището. Сви пристанемо да

по-
а он тражи да търчимо 
„демо на излет при "Манастнрчето", а он тражи да иВсмо у

около

" Путумелн".
И тека: дин тдпи Нора Контрата удараше ни контру на све. 

Ини е натрвнн му се «досунесмо, ама после свикомо и манумо да 
/а слушамо кво че каже.

р.л см поодрастомо и се растурнмо на све стране кико това бива 
децата тюдраапу. Ъатимо по внеокье школе, вакултети,

~шж ------- - V:
--Vг-Ч

кн/а
и едни почеше да работе, а ония ицо доодеоше на училище да 
мннуне времето се върнуше на село.

Онядън срето Бору Контруту у чаришюту, иедва /а препозна, а 
и он мене недва препаша: " Боре, ти 
недва те позна!”. “Я съм... чекаи кои беше ти, да не си ”Зает/' < 
(Имаше иедьн такъв, по цели часове дремеше на чинат). Ие съм, 
я С7>м Манча, Манна от трети чин..!' "А, Манчо, ти ли си бре? Ама 
не си от трети, а от пети чин!". "От 
"Пени/, пети..."- не отступубе Контрата! Я одману с руку...

им

п-; ли си, бре. Преличил си се,Яда ■Ч;

-Перо, куде си запел пеша, имаш влак? 
- Бързам за Ниш... )ети", заинати се я.т

"Е, ко ти се чини, накуде ндемо?" - питам /а.
' " Не ндемо, а стоиимо!" - рече Контрата.

" Па ако стоиимо, пак ие добре!"
" Неие добре! - удари пак он контру. - Тънемо..."
"Мене ми се чини, полъка, ама се опраямо", реко да /а чъчнем. 
"Тека ти се само чини! Не може да се опраимо...”
"Оти?" ■

нашенски нсторннкн
Е, СЕГА УЛУЧИ, МАЙКО... - Моята жена е истинско 

пуделче! - хвали се францу
зинът. - Има мека кожа, пух
кава коса и не хапе. Иска са
мо отбрана храна!

- А моята жена е истинска 
ловна хрътка! - хвали се ан
гличанинът. - Има дълги бе
дра, стройна е, може да спе
чели всеки конкурс!

- Абе и моята Пена е куч
ка! - допълнил ги бай Ганьо. 
- Само че не й знам поро
дата !

Тодор Станоев от Звонци, из
вестен в целия Звонски край като 
Бай Икел, се женил много пъти. 
Последния път се оженил на 62- 
годишна възраст за една 18-го- 
дишна девойка от Зайчарския 
край.

поканата. На следващия ден 
майката попитала дъщеря си:

- Дъще, ама като че ли зетят е 
на 30 години, а?

- На толкова е, майко, на толк
ова... - отвърнала Бай-Икеловица.

През следващите два-три дни 
тъщата внимателно оглеждала 
зетя си и пак попитала дъщеря си:

- Дъще, ама като че ли зетът е 
на 45 години, като баща ти?

- На толкова е, майко, на толк
ова... - пак така отговорила дъ
щерята.

Изминали още няколко дни и 
косите на Бай Икел започнали да 
възвърщат сребристия си цвят. 
Разбира се, тази промяна не ос
танала незабелязана от неговата 
тъща. Тя пак попитала дъщеря си:

- Дъще, ама като че ли зетят е 
връстник на дядо ти?

- Е, сега улучи, майко!

"Па мло/о смо затънули...”
"Ти ко кажеш по-рано по-арно си зкивеемо?"
"Не смо живеялн и тъгай. И не ни ие било по-арно!" - одсече 

Контрата.
" Ко не смо живеялн по-арно ? Имаше работа, напраимо иже, деца 

изродимо, изшколувалю..."
"Аук и вода! Това що еве педесе годин те/лънмо, другьи /а напрае 

за десет. Нещо смо поскърпили, ама затова смо се изгърбили..."
"Чекаи, защо не а/ ватил бел свет, па да ти ие било по-арно?"
" Ишъл съм, а.ма и там не чини. Требе да запиняш из пет не жиле. 

Па све ие по-скупо..."
"Значи, при нас си ие пак по-арно?" - кажем.
"Ма иок! Неие! Акъл ни не стидза."
"Е? - чудим се я.
"Тека ие. Ония у белият свет работе с акъл, а нийе сакамо с 

те/ленъе да одвинемо..."
Видим не се кара, не се води, па реко, чекаи да /а бъцнем.
"Па ти нали беше акълия, а?"
" Б/м съм 

/ьрваля.и..."
"Ма ти кока орчтеше дека Недва чекаш да ватти бел свет, па 

после и от сенкъуту че тиозе/амо!"
И требе да богато. От и сте мутав народ, прос ко васулъ. Човек 

с празну торбу че ви мами кико овце. Веруиете у сваща, све за 
здраво и готово узимате. Я съм бил и че а/ оапанем контра..." 

се?" - питубем.
" Коие? Това ли що съм контра? Па и исплати се,

Зависи ки/а кико. Ама у бедно съм сигурън..."
" У коие?"

У това - що съм контра. А щом съм контра, значи никои не 
може да ме мами с празну торбу и да ме води за нос".

"Ама ие може ни ти да водиш другога".
Може и да не водим, ама баремка създавам ядове. Еве 

вечимка ядосал, що преступубеш от ногу на ногу кико конъ".
Ма иок, мучи ме простата" - реко я и му обърну гърбину да не 

чуие кит га изпрати у маинуту и продума с половин глас.
"Контрата за цел живот 

нема”.

Минало известно време и мла
дата съпруга решила да отиде с 
мъжа си при родителите си в зай- 
чарското село Миничево. До
тогава тъщата и тъстът нямали 
възможност да видят своя зет и 
Бай-Икеловица си помислила, че е 
крайно време да им го представи. 
За срещата с фамилията на жена 
си Бай Икел се докарал съглам: 
облякъл нови дрехи, обул нови 
обуща и боядисал косите си!

Тъщата и тъстът сърдечно по
срещнали зета си, зарадвали се и 
на дъщеря си и както му е редът, 
предложили на скъпите си гости 
да останат у тях поне няколко дни. 
Младоженците радушно приели

❖ ❖ V

Жена хваща в изневяра 
мъжа си, който е известен 
футболист.

- Не се признава! - казва 
той. - Ти беше в засада!

* ❖
Привечер жена телефо

нира на мъжа си:
- Скъпи, тази вечер отно

во ще закъснея. Снощи нап
равих една грешка и сега ше
фът иска да я повторя...

Й. Миланов
- не съм бил. За бедно ме биваше, за другото -

^АС1Н
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"Па кико, изплати ли ти
и не се исплати.

и ти си се
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