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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ В БЕЛГРАД ИТАЛИАНСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР11 ЬНЦАIА КОЛОНКА

ДЕЙТЪН
И КОСМЕТ

НЕПРЕКЪСНАТ ВЪЗХОД НА ЮГОСЛАВСКО- 

ИТАЛИАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
значение за оощите интеграционни процеси в Европа • Плодотворен диалог Милутинович - Дини

Президентът на Съюзна ре
публика Югославия Слободан 
Милошевич прие на 15 декември 
в Белград министъра на външ
ните работи на Италия Ламбер- 
то Дини и води с него сърдечен и 
откровен разговор за билатер- 
алното сътрудничество и поли
тическата обстановка в региона.
Със задоволство бе подчертано 
успешното развитие на югослав- 

отношения.

Ръководителят на гер
манската дипломация 
Клаус Кинкел, като 

домакин на Международ
ната конференция за под
държане на мира в Босна, 
се опита да направи реви
зия на Дейтънското мирно 
споразумение и вместо са
мо за Босна и Херцеговина 
да го пренесе и върху Ко
сово и Метохия. Упорито
стта на Кинкел да се вгра
ди в Заключителния доку
мент на Бонската среща и 
някакъв си "специален ста
тут" за Косово и Метохия 
не можеше да се премълчи 
от югославската страна, 
която във всички досега
шни

всестранни и плодотворни отно
шения”, оцени шефът на юго
славската дипломация.

След като напомни, че Ита
лия има близки отношения и раз
вито икономическо сътрудниче
ство със СРЮ, Дини заяви, че 
пред Европейската комисия ще
повдигне въпроса за отношени
ята между СР Югославия и Евро
пейския съюз и изрази увере
ност, че във връзка с това ще 
бъде избран ”най-добрият под
ход”.

"Известно е, че съществува 
застой в някои аспекти на тези

ско-италианските 
които са важен фактор за мира и 
стабилността в Европа. Иконо
мическото сътрудничество меж
ду СР Югославия и Италия от
белязва непрекъснат възход, ко
ето се потвърждава и от големия 
интерес на стопански фирми от 
двете страни за сключване на 
сделки.

Една от централните теми на 
разговора бе и процесът за ста
билизиране на политическите 
обстоятелства в предишна Юго
славия. Събеседниците изтъкна
ха, че икономическото свързва
не и сътрудничество между бив
шите югорепублики има голямо 
значение за общите интеграци
онни процеси в Европа показаха 
пълна подкрепа на нормализа
цията на отношенията между 
държавите, създадени на тери
торията на екс Югославия, за ко
ето Югославия даде голям при
нос.

разговори относно 
поддържането на мира в 
Босна, включително и на 
тези в самия Дейтън, проя
вяваше високо чувство на 
толерантност и търпели- 
вост, дори и в условията, 
когато давленията върху 
нашата страна надминава
ха рамките на дипломати
ческите принципи и се пре
връщаха в политически ма
нипулации.

Този път обаче беше

отношения, но ние се стремим да 
изберем истинския подход, с по
мощта на който да преодолеем 
разликите между становищата 
на ЕС и СРЮ, особено по въп
роса за икономическите отно
шения”, уточни Дини.

Двамата външни министри 
се съгласиха, че тези отношения 
трябва да се подобряват чрез 
подписване на споразумения за 
защита и насърчаване на капи
таловложенията, премахване на 
двойното облагане с данъци, те
хнологическо сътрудничество, 
пътния и въздушния транспорт. 
В разговора е засегнат и "чувст
вителният” 
между Югодславия и Италия и 
останалите страни, подписали 
Шенгенското споразумение.

Ламберто Дини и Слободан Милошевич

СР Югославия и Италия еди- посещение в СР Югославия ита- 
нодушно застъпват становище- лианският външен министър 
то, според което в отношенията Ламберто Дини води разговор и 
между държавите напредък мо- с домакина си - съюзния минис- 
же да се постига единствено чрез тър на външните работи Милан 
сътрудничество на равноправна Милутинович, на който бяха об
основа, укрепване на взаимното съдени възможностите за по-на- 
разбирателство и доверие, ува- татъшно развитие на двустран- 
жаване на интересите и реша- нитс икономически отношения и

премината всяка допусти
ма граница и югославската 
делегация просто бе при
нудена да се оттегли. А с 
нея се солидарира и деле
гацията на Република Сръ
бска. Защото включването 
на проблема за Космет под 
каквато и да било форма в 
документите на Бонската 
среща означава не само от
клонение от темата, но и 
опит югославската делега
ция да се доведе в подчи
нено положение и на "мал
ки врати" да се интернаци
онализира 
проблем. А общоизвестно 
е, че това е вътрешен юго
славски проблем, който 
няма нито преки, нито кос
вени връзки с поддър
жането на мира в Босна. Та 
нали Космет не е в Босна! В 
противен случай, Дейтънс
кото споразумение би тря
бвало да включва и всички 
други етнически проблеми 
в Европа, Баския или Ир
ландия да речем.

Като се има предвид 
всичко това, оттеглянето 
на югославската делега
ция от срещата в Бон не е и 
не може да се тълкува като 
опит за предизборна про
паганда, а само като после
дователно отстояване на 
най-важните държавни ин
тереси, без оглед на 
коя партия е на власт в да
дения момент.

Докосвайки се до избо
рите, струва ни се, че няма 
да нарушим предвиденото 
от закона мълчание, ако 
кажем, че в неделя изби
рателите трябва в да нап
равят още едно усилие и да 
гласуват за един от двама
та кандидат-президенти.

В. Богови

ванс на отворените въпроси по начините за преодоляване на 
мирен начин, с политически разликите между СРЮ и Евро- 
средства и без намеса във вът- пейския съюз. 
решнитс работи и едностранчи
во налагане на воля.

’ЧЪва е третата ни среща 
през тази година и този факт 
красноречиво показва, че СР 
Югославия и Италия развиват

въпрос за визите

По време на еднодневното си

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Пълна подкрепа на югославската делегация в Бонкосметският
• За СРЮ са неприемливи настояванията за интернационализиране на въпроса за Косово и Метохия • Потвърдена е готовността на 
Югославия за решаването на всички отворени въпроси във връзка с положението на албанското малцинство у нас чрез диалог и в 
съзвучие с Конституцията при спазване на най-високите европейски и световни стандарти • Югославия настоява за последователно и 

провеждане на Споразумението от Дей п.нпълно
Съюзното правителство обсъди и 

прие Информацията за Международната 
конференция на Съвета за прилагането 
на мирните споразумения!) Босна и Хер
цеговина, състояла се на 9 и 10 декември 
в Бон, която внесе шефът на югослав
ската делегацвия, посланик Драгомир Ву- 
чичевич, политически директор в Минис
терството на външните работи.

Правителството дподкрепи напълно 
дейността и становищата на югославска
та делегация както и решението й, да 
пусне, в знак на протест, Бонската среща, 
заради пряката намеса във вътрешните 
работи на Сърбия и Югославия чрез 
включването на въпроса за Косово и Ме
тохия в Заключителния документ на Кон
ференцията, чиято тема бе мирът в БиХ.

И този път Правителството подчерта, 
последователното и цялостно

сътрудничество.
Оценено беше, че основни заплахи за 

успешното провеждане на мирния про
цес са въоръжаването на един от енти- 
тститс в БиХ, неравноправният третмам 
на Република Сръбска в програмата за 
реконструкция и възстановяване, както 
и все още нерешеният проблем във връз
ка със завъртането на бежанците и изсе
лените лица.

Югославското правителство особено 
подчерта че за СРЮ са неприемливи иас- 
тояванията да се интернационализира 
въпросът за Косово и Метохия - както от 
гледна точка на националните интереси 
па Сърбия и СРЮ, така и от гледна точка 
на универсалните принципи за отноше
нията между суверени държави.

Повторена беше още веднъж готов
ността на Югославия за решаването на 
всички отворени въпроси във връзка е 
положението на албанското малцинство 
на Косово и Метохия чрез диалог в съз
вучие с Конституцията и в институциите 
на нашата система, като се спазват най- 
високите европейски и световни 
дарти за правата и положението на мал
цинствата.

ДВОЙНО 

ГРАЖДАНО ТВО
ЗА

БОСНЕНСКИТЕ
СЪРБИна-

• МИЛУТИНОВИЧ: Правото на 
от БиХ на югославскогражданите 

гражданство ще бъде използвано от 
сърбите и черногорците, които жи
веят на територията на двата енти- 
тета • КРАИШНИК: Сбъдна се меч
тата на сърбите да имат 
славско гражданство и но този начин 
да бъдат равноправни с босненските 
хървати,
хърватски документи

това

че само
прилагане на Дейтънското споразумение, 
без каквито и да било негови ревизии, под
сигурява стабилен мир и сигурност в ре
гиона. Югославското правителство пот
върди и принципната си подкрепа па мир
ния процес, трайната привързаност па 
страната към политиката на мира, стабил
ността, добросъседството и всестранното

и юго-

които отдавна имат и
стаи-

(пи/к 2)



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ_____
БИЛ КЛИНТЪН СЕ СРЕЩА С ПЕТЪР 
СТОЯНОВ В НАЧАЛОТО НА 1998 Г.

ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, КОЕТО ПОДПИ
САХА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ И МОМЧИЛО КРАИШНИК

ДВОЙНО
ГРАЖДАНСТВО ЗА 

БОСНЕНСКИТЕ 

СЪРБИ

зад действията на кабинета, каза Евгений ЬакърджиенАмериканската администрация изцяло застава 
връщане от визитата си в САЩ 
Среща между американския президент Бил 5 

Клиитъп и нашия държавен глава Петър Стоянов I 
ще има, и то в началото па следващата година. I 
Това съобщи вицепремиерът Евгений Бнкърджи- Щ 
ев к'ьено в понеделник. Той се нърни от едно- | 
седмично посещение в САЩ.

Бакърджиев определи визитата си като по- I 
редна стъпки в представянето на България във ! 
вида, в който тя се развива през последните пя- || 
колко месеца.

Според него конкретните резултати от посе
щението са няколко. Първият - ролята, която се 
определя па страната ни в развитието на инициа
тивата "Шифтър” (за държавите от Югоизточна 
Европа) и инициативата на президента Бил Клин- 
зч.н за Южните Балкани.

"Тош|, чн кост говорихме и Съединените ща- „бра х.нанието си да се в ирнат в България,
ти, е новият регионалит|.м, който ст. чдава нов цен- Пок.?ната „ОСещенис г<> в Харвард беше
ТЪР и улеснява дъхавите „ интегрирането им в а „„ факултста "Кенеди” проф.
Е вропейския с 1.101 , оI беля 1.1 вицепремиер , . д и _ г,Ивш заместник държавен сскре-

иторпят ре .ултат, но думите на Евгений Ба- Я" У ^ ” САщ, ка,а Д/вакърджисв.
кч.рджиев, е че американската администрация иР Р започнахме с програмата ча Юго-
цяло -.„стави чад Действията на българското пра- финансирана от г-н Кока-

ИП' Пшгрето място той поста ни сериочния интерес лис. «осчи той. "Су*™*™’™™**™™**™ 
па американски бичнес към България. Според ви- Оишесмен, който да ос. ГУР * к
цепремиера особено важно е било посещението можностча българско присъствие в институт каго 
му п Харвард и срещите му е българските сту- Харвард .подчерта вицепремиерът, 
депти, които са изразили желание след завършва-

на

У

Съюзният министър на външните работи Милан Милути- 
нович и членът на Председателството на Босна и Херцеговина 
от Република Сръбска Момчило Краипшик подписаха в събота 
в Белград Споразумение за двойното гражданство между СРЮ 
ч БиХ.Споразумението е подписано въз основа на пра
вомощията от Дъйтънското мирно споразумение за Босна.

На пресконференцията, която се състоя след подписването 
на Споразумението, шефът на югославската дипломация Ми
лан Милутинович заяви, че правото на гражданите от БиХ па 
югославско гражданство ще бъде използвано от сърбите н чер
ногорците, които живеят на територията на двата босненски 
ентнтста.

п
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('Стандарт")

0,5% ИНФЛАЦИЯ ЗА НОЕМВРИ
26 ст. СЕ СТОПИХА ОТ ВСЕКИ 100 ЛЕВА ВЛОЖЕНИ В БАНКА

26 стотинки на всеки НЮ лева влог си загубили били 76,58 лева от всяка зографка. 
вложителите през ноември. Това показват пред
варителните сметки на БНБ. 0,25% е била лихвата месец се дължи на стабилните цени на храните и 
по депозитите на 'търговските банки през ноем- на нехранителните стоки, поясниха статистиците, 
ври, а инфлацията е била 0,5%, съобщиха от на- През ноември манджата не е поскъпнала в 
ционалната статистика. сравнение с октомври. Леко обаче са се вдигнали

Лихвата, която даваха банките но месечните цените на услугите и на кръчмите, 
депозити, през септември и октомври също бе Въпреки ниската ноемврийска инфлация от 
0,25%. През септември вложителите загубиха 3.22 началото на годината животът е поскъпнал с 
лева, а през октомври 26 ст. на всеки 100 лева. 568,5%.
Общо за 10-те месеца на годината хората са загу-

Малкото поскъпване на живота през миналия
Момент от подписването на документа

-Това е голям принос за изграждането на близки отношения 
между СРЮ и БиХ като цяло. Споразумението ще помогне на 
всички граждани на Босна и Херцеговина да се чувстват сигурни 
и да осъществяват по-добри контакти с държавата-майка, 
подчерта Милутинович.

Изказвайки голямото си задоволство от подписаното спора
зумение, Момчило Краишник заяви, че се е сбъднала мечтата 
на босненските сърби да имат и югославско гражданство и по 
този начин да станат равноправни с босненските хървати, които 
отдавна вече имат и хърватски документи.

- След предварителния договор от Бон беше нормално да се 
реализира изявлението на тримата члена на Председателст
вото, според което сърбите от БиХ имат правото и на юго
славско гражданство. Дейтънското споразумение повелява за 
това да бъде подписано двустранно споразумение и ние днес 
подписахме такова споразумение - обясни Краишник.

("24 часа")

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. КЮСТЕНДИЛ

За по-тясно сътрудничество между 

Босилеградска и Кюстендилска община
След учредяването на земляческо дружество 

"Краище” в Кюстендил преди една година, него-
Босилеград и Кюстендил в областта на икономи
ката, търговията, транспорта и културата. Той 
изтъкна благоприятните условия за това и кате
горично подчерта, че конференцията има за ос
новна цел да се търсят пътища за сработване в 
условията на сегашните политически реалности, а 
не да се повдигат въпроси от спорен характер, 
което да усложнява отношенията между двете 
съседни държави.

Конференцията прие обръщение до всички ос
новни държавни институции в страната ни да съ
действат за задълбочаване

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

вото ръководство се реши да организира научна 
конференция - дискусия на темата "История и 
актуални проблеми на сътрудничество с Боснле- 
градския край”. Тази интересна инициатива беше 
подпомогната със средства и с участие на док
ладчици от Регионалното сдружение "Българска
та старина” и ВМРО. Конференцията беше про
ведена на 22 ноември тази година и в нея с доклади 
взеха участие учени от София, специалисти от 
кюстендилския Държавен архив, Историческия 
музей и някои обществени дейци. Сред тях бяха 
доц. д-р Жеко Попов, доц. д-р Емил Александров, 
научният сътрудник д-р Екатерина Керемидар- 
ска, Тодор Димитров и др.

Конференцията беше замислена

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ 
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

МЕРКИ на връзките между 
Кюстендил и Босилеград на базата на подписан
ите спогодби между България и Югославия. След 
това представителите на Босилеград и някои кю
стендилски граждани направиха интересни изказ
вания в духа на изнесените доклади и се проведе 
дискусия. Всичко това внесе допълнителна 
та, от което ще има безспорна полза да се об
мислят по-добре някои конкретни стъпки в об
ластта на икономиката, граничния контрол при 
Рнбарци, където не се признават българските 
порти на всички босилеградци, образованието- 
приемане на ученици в средните училища в Кю
стендил на местна общинска издръжка и др.

Научната конференция, въпреки 
вършенства, все пак има определена стойност и в 
бъдеще такива прояви задължително би трябвало 
да се правят с участие на представители на властта 
в Босилеград и други райони на СР Югославия, 
където живеят българи.

За популяризирането на проблемите, разгле
дани на конференцията, се взе решение да се от
печатат в специална книга всички материали в 
автентичен вид. В момента започна работа в това 
отношение и скоро всички интересуващи се ще 
имат възможността да притежават екземпляри от 
това издание. На издателство "Братство” своевре
менно също ще бъдат изпратени определено 
количество екземпляри.

• До края на годината може да се очаква по-нататъшно 
понижаване на цените • Временни мерки в ”Ма .роз” • Суспенди
рани са органите на управлението и ръководителите в химическата 
промишленост ” Милан Благосвш! в Лучани като днеку-

представители на Босилеградска община, 
като за целта на нея присъстваха и видни обще
ственици от Кюстендил - потомци на бежанци от 
Боснлеградско, както и председателят на Общин
ския съвет в Кюстендил д-р Дннчо Желязков. Но 
за съжаление представители на Босилеградска 
община не се отзоваха, а присъстваха само ня- 
колко интелектуалци и общественици като Радко 
Стоянчов и Димитър Димитров. Иван Николов 
изпрати своя материал - декларация за положе- 

и проблемите на българското мацинство, 
която беше прочетена от Ангел Джонов, секретар 
на ВМРО в Кюстендил.

Изнесените научни доклади тертираха интер
есни моменти от историята на Босилеградския 
край и сегашното икономическо и културно-прос
ветно положение на местното население. Акцен
тът беше: Като се

На заседанието си от 12 декември правителството на Република 
Сърбия обсъди реализацията на мерките на икономическата поли- 

, които бяха предприети, за да се запази стабилността на пазара 
и цените. Оценено е, че тези мерки са оказали положително 
влияние върху стабилността на цените и че до края на годината 
може да се очаква по-нататъшно понижаване на цените. Потвърж
дение на това са и многобройните намаления на цените на стоките, 
които се одобряват от търговските и производствените органи
зации и предприятия. Правителството задължи ресорните 
терства да предприемат допълнителни мерки, с помощта на които 
да бъде осигурена още по-голяма стабилност на пазара и на курса 
на динара.

Републиканското правителство въведе временни мерки
Отбора и изпълняващи длъжността директори в 

явното предприятие "Милан Степанович Матроз” от Сремска Мит- 
ровица. Кабинетът на Мирко Марянович реши да суспендира ор
ганите на управлението и ръководителите на общественото пред
приятие за химическа промишленост "Милан Благоевич - Нашен
ска” от Лучани и назначи временни органи, които трябва да съ
живят производството след декемврийската авария. На семейст
вата на загиналите и ранените при пожара работници е отпусната 
парична помощ, възлизаща общо на 60 000 динара, се казва в 
съобщението на Министерството на информациите на Република 
Сърбия.

сия с ясно-
тика

п ас

ми нис- някои несъ-
нието

и наз
начи членове на

поучим от грешките на ми
налото, да се съобразяваме с новите тенденции 
Европа и спазваме правата на българите, осиг
урени от Конституцията на СР Югославия. М 
Арсов, председател на дружество "Краище”, под
черта в своя доклад взаимната изгода от по- 
шурокото сътрудничество между общините на

в

ИЛЧО

Доцент д-р Жеко Попов
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В 26-ТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОЛЕГИЯ БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В ЮГОСЛАВИЯ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
Проблемите на

ПРИКЛЮЧИХА 
ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА ВТОРИЯ ТУР малцинствата да се решават

Босилеград. Председателят на Общинска
та скупщина в Босилеград г-н Сотир Соти
ров запозна високия гост с особеностите на 
Босилеградския край, постиженията и про
блемите на хората в тази община, населена 
предимно с хора от българската национал
ност. Директорите на Босилеградската 
гимназия и на Основното училище Гоне 
1 ригоров и Тоше Александров информи
раха посланик Трифонов за дейността на 
тези учебни заведения, докато за култур
ната дейност и информирането говориха 
Нада Стойнева, директорка на Кулурния 
център, в чийто рамки отскоро експери
ментална програма излъчва и Радио 
Босилеград, и Боян Миланов, директор 
Народната библиотека. В

в пълно съзвучие със законите на държавата, в която живеят
националните малцинства. Това първо. 
Второ, интеграция на тези граждани в стра
ната, в която ге са лоялни граждани, и тре
то, създаване на възможности за всестра
нни контакти с държавата-майка и то във 
всички области. Това е пътят: сътру
дничество, а не противопоставяне.

НИЕ УВАЖАВАМЕ ЗАКОНИТЕ НА 
СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

По въпроса за езика в обучението го
ворихме също и с председателя Сотиров. 
Ще кажа само това, че са ни добре известни 
законите на Югославия и на Сърбия, регла
ментиращи тази област и ние ги уважаваме. 
Считам обаче, че каквото поискате вие 
като родители и вашите деца , няма да ви 
бъде отказано. Ако вие, когато записвате

В 26-та избирателна колегия, 
която включва всичките седем 
общини на Пчински окръг и 
тири общини от Косовско-Помо- 
равски окръг (Косовска Камени
ца, Вити на. Ново бърдо и Гни- 
лане) са извършени всички необ
ходими подготовки за прове
ждането на втория тур на през
идентските избори в Сърбия, ко
ито ще се състоят на 21 декември, 
съобщи по телефона Живорад 
Тасич, председател на избирател
ната комисия в тази избирателна 
колегия.

В тази избирателна колегия 
кандидат

че-

напрезидентският 
левия блок Милан Милутинович 
в тоя тур влиза с голяма преднина 
пред кандидата на Сръбската ра
дикална партия Воислав Шешел. 
В колегията, която включва 297 
253 пълнолетни

на разговорите 
участваха и Вннко Андонов, председател на 
Комисията за крайгранично сътрудни- 

към Общинската скупщина, и Васил 
Такев, директор на конфекция "Кобос”, ми- 
и то производствени цехове бяха посетени 
от гостите от България.

Ивайло Трифонов

Трифонов, придружен от културния аташе 
към посолството г-н Стоян Стаикулов, 
посети Културния център, където се про
веде пресконференция.

На въпроса, че по Българското национ
ално радио била излъчена информация, 
според която, двадесетина български ине- 
телектуалци се застъпили за политическа и 
териториална автономия на така нарече
ните Западни покрайнини , което би спо
могнало за опазване самобитността на бъл
гарското национално малцинство в Юго
славия, посланик Трифонов отвърна, че за 
първи път чува за такава инициатива, но че 
добре знае официалната позиция на бълга
рското Правителство и на всички българ
ски държавни органи:

Първо, България няма териториални 
претенции към нито един свой съсед и вто
ро, проблемите на националните малцин
ствата трябва да се решават в европейски 
контекст, а това значи в пълно съзвучие със 
законите на държавата, в която живее даде
но малцинство. За информацията чувам за 
първи път, но мисля че се отива към нере
ални виждания. Не това е пътят за реша
ване на проблемите на българското мал
цинство в Югославия. Пътят е в пълното 
спазване правата на принадлежащите към

Между България и Югославия не съ
ществува договор, регламентиращ дво
йното гражданство. Може би в перспек
тива ще се търси решение, защото този 
проблем става актуален и за Сърбия, и 
за Югославия с оглед на новите реал
ности. Известни са разговорите с Хъ
рватско по този въпрос. За съжаление, 
на междудържавно ниво този въпрос 
между пашите страни не е решен.

В България има уредба, според коя
то всеки гражданин, конто живее в друга 
държава и има българско самосъзна
ние, може да получи българско гражда
нство, и разбира се, български паспорт.

чсство

граждани, в 
първия тур гласуваха 53.07 на сто, 
от които 61,86% оказаха доверие 
на Милутинович, а 27.98 на 
Шешел. Съотношението на

БЪЛГАРИЯ НЯМА ТЕРИТОРИАЛНИ 
ПРЕТЕНЦИИ

След разговорите в Общинската ску
пщина и посещението в "Кобос" посланик

гла
совете по общини е различно. В 
Босилеградека община за Милу
тинович гласуваха 73.06 от гласу
валите, а за Шешел 15.99 на сто. в 
Буяновашка община това съот
ношение е 55,60 срещу 31.27%, в 
община Витина 77.11 - 16,72, във 
Владичин хан 51,82 - 35.10, във 
Враня 52,59 - 33, 09. в Гнилане 
69,50 - 24,27. Косовска Каменица 
74,94 - 13. 87, Ново бърдо 61.28 - 
32,16, Прешево 74,57 - 15.85. Сур- 
дулица 55,45 - 34.18 и в община 
Търговище 66,30 за Милутнно- 
вич и 27,20 за Шешел.

Избирателните щабове и на 
левия блок, и на СРС се надяват.

Аз мисля, че са създадени първона
чални условия информирането на бъ
лгарски език в Югославия действително 
да бъде по-голямо като обем. Освен из
данията на ” Братство” от Ниш и емиси
ите на РТС - ТВ-журнала и Предаването 
на Радио Ниш, същъствуват радиоцен- 
трове в Димитровград и ето тук, в Бо
силеград. За мен прозвуча странно в Ди
митровград, че пет минути на ден се из
лъчва програма на български език. Аз 
смятам,че просто все едно е без нея. За 
какво тогава държавата Сърбия обез
печава средства и сръбският народ пла
ща данъци уж за информиране па бъл
гарската народност на майчин език, а 
фактически такова няма. Не пожелавам 
такава съдба на новооткрития радио- 
център в Босилеград.

децата си в първо отделение или в пети и 
девети клас пожелаете двуезично обучение 
или пък обучение на български език дирек
торите са задължени по закон да има такива 
паралелки. За да съществува такава 
паралелка, трябва да има поне 15 деца. Тря
бва вие самите да пожелаете това, като си 
запишете децата за съответната форма на 
обучение. Насила никой няма да ви каже с 
декрет от утре всички ще учите на българ
ски - бяха думите на посланик Трифонов на 
пресконференцията в Босилеград.

че гласоподавателите масово ще 
излязат на изборите и че ще гла
суват за "техния” кандидат.

В. Богоев
В. Б.

БАЛКАНИТЕ СА ГЛАВЕН ЦЕНТЪР 

НА БИОДИВЕРГЕНЦИЯТА1 ЕВРОПА
СЕНЗАЦИОННИ 
ОТКРИТИЯ НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ 
БИОЛОЗИ

чването на исевдоскорпионите в областите на Сърбия и 
В няколко пещери по склоновете на планините Македония. Благодарение на дългогодишните си проу- 

Бсляница и Кучай проф. Чурчич и по-младите му колс- чшшия на пещерната фауна авторите на монографията 
ги преди известно време са открили още 3 вида слепи, д-р Божидар Чурчич, д-р Райко Днмптрнсннч, м-р Лука 
пепиг мептирапи и продълговати стоножки, които също Лучии, м-р Слободан Марков и Озрен Караната са отк- 
така спадат към новите ча науката видове. Тези стоно- рили и описали над 20 нови видове псевдоскорпнонн, 
жкн обитават пещерите Велика Атула, Ивкоа понор и човечето от конто са пещерни, а една малка част от тях 
Стотина (Бсляница) и Равишшската пещера (Кучай) и живеят в полупланинските и планинските области на 
досега са били напълно неизвестни за науката. Спадат Западна Сърбия. Публикуваните в монографията резу- 
към ендемичния род Ви1каГовоти (разпространен един- лтатн от изследванията на нашите учени предизвикаха 
стаено в карпатско-балканската област), а пашите уче- голям интерес сред чуждестранните експерти за гази 
ни са ги нарекли па имената на места та, п конто са научна област, което се потвърждава и от факта, че 
намерени (Ви1еаговота какиЬ1сае. Пи]дшозотп гауат- целият тираж на книгата е раздаден на изследователи
сае ивТваговота кисаеп!). от чужб.... Така че сега се подготвя второ издание на

И е проучването на няколко вида паяци, които жнве- тази твърде важна научна публикация, 
ят п стелят;, хумуса и пещерите, този твз.рде активен Заедно с учените, които работят в институтите 
изучен екипсоткрил див пови вида паяци в село Села- Китайската академия па науките, проф. Чурчич трябва 
ч'кч край Миничсно в Източна Сз.рбия, чиито най-блпз- да завърши още една обемиста и важна работа, да про-

‘ олез веници живеят в пай-оз далечешгге европейски   опише днвергенцията на паяковнднигс членесто-
^ААк ,Ги нещ™.Гйски обл';е1и (някои области в ноти в Китай. До края на 1998 година трябва да бъде 
Дчия! По този начин проф. Чурчич доказа, чс предстп- издадена монография за топа изследване, а в идното 
вителитс на нишата фауна са много по-стари,отколкозо описване участват няколко югославски и китайски сне-шшшшт Иш§=ш
„ите климатични иключ„те]п,о и на Сърбия и Югославия, която не

с ьществуването скривал, Р • ен# Ш1КЪДС „ругаде в свети. Затова всички
НШШ, биоложки изследователски цен- 

мнепие за научната работа

бия.Благодарение на тазгодишните изследвания на жи
вия свят в почвата, полупланинските краища и пеще
рите, които бяха завършени тези дни, професори и сз/г- 
рудиици от Института по зоология към Биологичния 
факултет в Белград стигнаха до сензационни открития 
при проучването на разновидностите и особеностите

безгръбначните животни) в
на

фауната (преди всичко на 
различни области на Сз.рбия и Черна гора.

Проучвайки събрания материал, членовете на бно- 
слелсоложкия екип,оглавяван отекснертл д-р Божидар 
Чурчич, професор в Биологичния факултет в Белград, 
и неговите сътрудници д-р Райко Димитриевич, м-р Лу
ка Лучич, м-р Слободан Марко,, и Владимир Томич, 
бяха твз.рде приятно изненадани: сред събраните жи
вотни са открили и 10 „опи, неизвестни за науката вида. 
Става дума за животни, които живеят единствено на 

Сърбия и Черна гора, С това изклю- 
нашите биолози потвърдиха

на

територията на 
чително важно откритие 
становището, че Югославия и Балканите като цяло са 
най-важният център на биологичното разнообразие в 
Европа и едно от главните "огнища (както Йосиф 
Панчич нарича такива райони) или центрове иа дифер
енциацията на ендемитите (видове, разпространени нп 
малки територии) и реликтите (останки от старите фа
уни).

Проучвайки областите в Източна Сз.рбия, „роф. 
Чурчич и сътрудниците му са открили, описали и класи
фицирали 4 нови за науката вида колемболи (безкрили 
насекоми), които живеят в Злотската пещера, „е,цератя 
Верньикица и Равянинската пещера. Тези много дребни 
видове (е дължина 1 - 2 мм) са истинска рядкост за 
учените, понеже често пъти са недостъпни за окото на 
изследователите. Откритите безкрили инсекти спадат 
към примитивните и твз.рде стари видове, чия го еволю
ция през протеклите няколко милиона години се е раз
вивала единствено в посочените пещери в Източна С >.р-

сата „а „реда-гори и от 
ща”, в които са намерили подслон тези прастари живо, - чуждестранни и

Особено значение имат проучванията „а псевдоск- тронс«мазобръщат към тях за помощ

етвг-*"...”..
монография е посветена иа рсзулгаппс 01 нроу

на па

та з и
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РЕШЕНИЯ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР 
НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

В НЕДЕЛЯ СЕ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

На 21 декември гражданите а нашата Репуб
лика ще трябва за Пеши иъш Прел шап горчив ри 
се изправят Пред избирателните урни, за ри ре
шеш, вярваме окончателно, коН ще бъре Прев
ареше на РеПубликвШв През слерващия мандат. 
От серем часа сушринша ро 20 вечеряш ще бъдат 
открити Повече от 0 хиляри и 800 избирателни 
Пункта в Сърбия. За ра бъре избран Президент ще 
трябва и тоя Път ра гласуваш Повече от 50% ош 
електората в Републиката, коНшо наброява 7 
милиона и 234 769 Пълнолетни граждани. СъПер- 
ниии в балотажа са двамата канрираш-Президе- 
шТш, спечелили наН-много гласове в Първия тур: 
Милан Милутинович (СПС - ЮЛ и IIД) и р-р 
Воислав Шешел (СРС).

• ДА СЕ НАПРАВИ ПРОЕКТЗА ПОКРИВ НА СГРАДАТА, 
поискаха от Дома за стари и пенсионери, понеже ранният покрив 
При исски дъжд пропуска вода в елате на последния етаж. Из
пълнителният отбор реши да не приеме иска, тъй като в момента 
няма пари, пък и за Дома за стари хора 
Димитровградска община. От друга стрини, искът е придружен 
само от едно предложение за реконструкция на покрива, а такива 
би трябвало да има поне от още две предприятия, за да се избере 
най-подходящото предложение.

• ЖИВЕЕЩИТЕ НА УЛ. "БОШКО БУХА настояват най- 
разреши проблемът с водата, която се насъбира в
по улицата след всеки дъжд. Улицата е конструирана

не е компетентни само

после да се 
големи локви
така, че водата няма накъде да оттича и се задържи дълго време на 
улицата. Проблемът става още по-голям,акосе има предвид и това, 
че на същата улица е и Детската градина. Прието е решение да се 
търси от специалистите проект за окончателно разрешаване на 
този вече петгодишен проблем.

• ИСК С ПОДПИСИ НА ЖИВЕЕЩИТЕ НА УЛ. ЮНА ЗА 
АСФАЛТИРАНЕ на улицата обсъдиха членовете на Изпълнител-

отбор на заседание от 10 декември т. г. Тъй като "Петърлашка" 
улица е асфалтирана, а "ЮНА” е една от първите преки улици в 

район, с нейното асфалтиране ще се направи обиколна връзка. 
Но това може да станс догодина, а улицата най-вероятно ще намери 
място в програмата за ремонтиране на улиците.

• ДА БЪДЕ ПОПРАВЕН ПЪТЯТ ОТ ПОГАНОВСКИ 
МАНАСТИР ДО ПОГАНОВО настояват жителите на това село. 
Вече няколко години пътят не се включва в програмата за ремонт 
на пътищата, а се намира в отчайващо състояние. Част от пътя е 
вече поправен (запълнени са дупките), а догодина ще се търси 
начин ремонтът да бъде завършен.

Милан Милутинович и д-р Воислав Шешел
Необходимо е, значи, нашите гражрани ра на биран Мнлотевнч в Президентското кресло на 

Правят още едно само усилие - да гласуваш - а По Сърбия. С гласуването са гражданите а Сърбин 
шак!>в начин да сложиш точка на продължава
щата Повече ош Половин година неизвестност 
относно въПроса, коП ще бъре наследника на Сло

на нан-важ-сами избират ГпаТш за решаването 
наше Проблеми, с конто трябва ра се борим в 
Повита година. пия

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД този

СЪДЪРЖАТЕЛНА РАБОТА 

СРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Окуражва и фактът, че Милутинович спечели 

изразяват благодарност към гражданите, които, убедителна победа на всичките 43 избирателни 
въпреки лошите климатични условия, излязоха на пункта в общината и че броят на гласувалите за 
президентските избори на 7 декември и гласуваха кандидата на лявата коалиция, по отношение на 
за кандидата на лявата коалиция Милан Мнлути- предходните президентски избори, се увеличава, 
нович. Същевременно ги призовават да участват Това е още едно потвърждение, че Социалисти- 
масово във втория избирателен тур, който ще се ческата партия на Сърбия има голяма опора сред 
проведе на 21 декември, на същите избирателни населението на Босилсградска община и че всяка 
пунктове и със същите избирателни органи и да друга политика, на която и да е друга политическа 
гласуват за кандидата на лявата коалиция, сила, е неприемлива.
Защото Милутинович се застъпва за просперитет 
и светло бъдеще на Сърбия и всички нейни ти ров и Винко Андонов между другото подчер- 
граждани без оглед на тяхната националност, за таха, че колкото победата на кандидата на лявата 
мир, стабилност и развитие, което се основава коалиция окуражва, толкова броят на гласува- 
върху реалните ни възможности. Кандидат-през- лите за опозиционните кандидати - особено за 
идентът на Сръбската радикална партия д-р Воис- кандидата на СРС - предупреждава и налага по- 
лав Шешел е неговата противоположност - човек, съдържателна работа сред избирателите, 
който обещава "кули и градове", високи заплати 
и какво ли не още, без реални основания.

Това между другото бе изтъкнато на проведе
ното на 10 декември тази година заседание на 
Изпълнителния отбор на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград, на което бе направен анализ 
на проведените на 7 декември т.г. президентски 
избори и план за провеждане на изборната кам
пания за предстоящия втори тур.

Социалистите на Босилсградска община
А. т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИН
СКИТЕ СИНДИКАЛНИ СЪВЕТИ В ДИМИТРОВГРАД

ОКРЪЖНИЯТ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ 
СЕ КОНСТИТУИРА ДО 20 

ЯНУАРИ

В изказванията си Рашко Кирилов, Сотир Со-

В средата на миналата седмица в Димитроврад се проведе засе
дание на представители на общинските синдикални съвети от Пи-

ОТ КЪЩА НА КЪЩА, ОТ ИЗБИРАТЕЛ ДО 
ИЗБИРАТЕЛ

ротски окръг.
На заседанието присъстваха синдикални дейци от четирите об

щини, съставящи нашия окръг. След проведените разговори бяха 
взети следните решения:

1. Окръжният синдикален съвет на Пиротски окръг трябва да 
бъде съставен от 31 членове, от които 23-има трябва да се изберат 
от състава на общинските синдикати, а 8 съобразно териториалния 
принцип за организирането на синдиката.

2. Процедурата за учредяване на общинските и окръжните от
бори на синдикатите по отрасли, както и процедурата за учредяване 
на общинските синдикални съвети трябва да се завърши най-късно 
до 15 януари 1998 година, докато Окръжният синдикален съвет 
трябва да се учреди най-късно до 20 януари следващата година.

3. От територията на Пиротски окръг по един делегат за ед
инадесетия Конгрес на Съюза на синдикатите на Сърбия трябва да 
изберат общинските синдикални съвети от Димитровград, Бела 
паланка и Бабушннца.

4. Общинският синдикален съвет от Пирот ще делегира един 
член в състава на Републиканския отбор на Съюза на синдикатите 
на Сърбия, който по време на четиригодишния си мандат ще зас
тъпва

Членовете на Изпълнителния отбор на ОО на 
СПС в Босилеград се договориха за още по-ши
рока дейност до края на изборната кампания - 
втория тур на президентските избори. В това от
ношение да се активизират всички сили не само в 
СПС, но и в редовете на Югославската левица
като коалиционен партньор в президентските из
бори. Още повече, че с изключение на няколко 
нейни членове, другите досега са били доста паси- 

Коментирайки изборните резултати, Милчо вни. Необходимо е досегашният начин на действа- 
Лазаров, секретар на Изпълнителния отбор на нето - организирана и съдържателна пропаганда 
ОО на СПС в Босилеград, изтъкна, че отзивът и сред избирателите - да продължи. При това тря- 
броят на гласувалите за нашия кандидат са из- бва да се изтъкват всички морални качества на 
вънреднодобри.Това,добавитой,седължипреди кандидата на лявата коалиция и програмата на 
всичко на максималното ангажиране на всички тази политическа сила, а същевременно да се раз- 
членове на Общинския избирателен щаб, Общин- клащат нездравите, демагогски обещания и поз- 
ската скупщина, ръководствата на местните ор- иции на кандидата на дясната политическа опция, 
ганизации на СПС и въобще на всички членове на която може да причини големи политически и 
СПС. Кандидатът на лявата коалиция Милан Ми- стопански щети на страната ни. Необходимо е, бе 
лутинович спечели 73, 055 на сто от гласовете на казано на заседанието, активистите на лявата ко- 
избирателите, а останали шестима заедно - само алиция да отидат от къща на къща, от избирател 
24,604 на сто. до избирател.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОКУРАЖВАТ, НО И 
ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

интересите на общинските синдикални съвети от целия ок
ръг.

Б.Д.

ТЪРЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАДм. я.

СУРДУЛИЦА: ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В ОСНОВНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ЛЕКА СЛУЖБА, 

НОВОБРАНЦИ!НАЙ-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ В ОКРЪГА Вече стана традиция при отиването на младежи във Войските 
на Югославия да се устройва тържество. Така беше и през миналата 
седмица, при заминаването на десетина младежи от Босилеградска 
община в казармата. Тържеството бе устроено 
деление, а организатори бяха Отделът по военните въпроси и Об
щинската скупщина в Босилеград.

Раде Янич, комендант на Военното окръжие във Враня, говори 
пред присъстващите младежи и техните родители за войнишкия 
живот. Той между другото каза, че отбиването

Редовните избори в основните организации на други получават средна заплата по 1200 и повече 
Съюза на синдикатите в Сурдулишка община ус- динара. Някои предприятия и работници обаче все 
петно приключиха до средата на тоя месец, т.е. в още не успяха да се преборят с трудностите 
определения срок. Председателят на общинското получават заплати. Работниците в "Масурица" и 
синдикално представителство в Сурдулица Бош- "Домашно ръкоделие" например вече една го- 
ко Петкович ни уведоми, че изборната дейност в 
32-те синдикални организации в общината, в ко
ито членуват 5500 работници, са показали, че съю-

във военното по-и не

дина не получават заплати.
Председателят на синдикалното представите

лство подчертава, че основните синдикални ор
ганизации са обсъдили досегашната си дейност и 
са приели програми за работа за през следващия 

„ „ четиригодишен период. Избрани са и нови ръко-
Имаики предвид затрудненията в стопанст- водства: в организациите с до 50 членове - три- 

вото, и преди всичко факта, че определен брой членни ръководства, а тези с над 50 души - и син- 
предприятия не работят с пълни мощности или дикални съвети. Избрани са и представители за 
пък изобщо не работят, сегашните избори не бяха общинската синдикална конференция която ще 
формалност, а удобен момент да се обсъдят въп- се проведе до 15 януари следващата година На нея 
росите и да се посочат пътищата за решаване на ще бъдат избрани членове на общинското еннди- 
проблемите .казва Петкович. Той подчертава,че кално представителство, за Окръжния синдика- 
работниците в Сурдулишка община в материално лен съвет и за Единадесетия конгрес на Съюза на 
отношение са най-добре в Пчински окръг. Петк- синдикатите на Сърбия, който ще се проведе през 
ович посочва, че работниците в Стил (цех на март 1998 год. ^
СИМПО), "Вунизол”, "Мачкатица”, "Балкан” и

----- на военната повин
ност е обществен дълг на всеки гражданин, а Войската на Юго
славия всъщност представлява всеобхватна учебно-възпитателна 
институция. Животът в

зът на синдикатите полека се съживява и че по
лага усилия да стане истински защитник на чле
новете си. казармата, въпреки отговорността при из

пълнението на ежедневните задължения - опазването на мира и 
суверенитета на страната ни - има и своите предимства: срещат се 
младежи от различни места на страната ни, създават се нови при
ятелства, придобиват се нови знания и умения, а има време и за 
спорт, културни и други интересни дейности.

От името на Общинската скупщина новобранците бяха поздра
вени от Стоилко Смилков, началник на Общинския отдел по тери
ториална отбрана, който заяви, че се надява младежите от новия 
набор да бъдат добри и прилежни войници, съзнателно и отговорно 
да изпълняват всички задължения и да се завърнат с войнишки 
отличия, което ще бъде награда както за тях, така и за всички нас.

м. я.
в. в.
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в "МАЧКАТИЦА" СУРДУЛИЦА

НОВИНА ОТ "КОЖАРА"

У СПЕШНО ПРИКЛЮЧВА 

ДЕЛОВАТА ГОДИНА ”КОЖАРА” 

РЕАЛИЗИРА ОЩЕ 

ЕДНА ДОХОДНА 

СДЕЛКА

• Производственият план е надхвърлен с 10 на сто • Чч
ството са вложени над два милиона Д1У1 • Приети са 80нови ^работник"0 " разширява,,с

Годината, която изтича, е ед
на от по-плодотворните за сто
манолеярната и фабрика "Мач- 
катица" в Сурдул ица. Според ду- I 
мите на Драган Костадннович, ?;■ 
директор на общия сектор в пре- Ц 
дприятието, подробният анализ 
е все още "в чернова", но още 
сега може да се констатира, чс В : *
годишният производствен план. * Т ’ Й I
които включва продукция за 240 
милиона динара, е преизпълнен 
с десет на сто. Това се дължи не 
само на факта, че тазгодишното 
запланувано производство на 23 
хиляди тона стомана е повишено 
с две хиляди тона, но че е над
хвърлена и производствената 
норма за другата продукция от програмата.Касае 
се преди всичко за валчестите лагери, ползващи 

циментовите фабрики и минното 
топилните плочи за сечене и полиране на метали 
и на газгенераторите, които се употребяват в ме
талната промишленост.

ТЕХНОЛОГИЯ НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ
Качеството е основната характеристика 

делията на "Мачкатица”. То се дължи особено 
автоматизираното производство, което в техно
логично отношение е на световно равнище. "За да 
повишим качеството възможно повече и да създа- 
дем условия за увеличено производство, през из
миналата година направихме някои подобрения, с 
които модернизирахме производството. За целта 
похарчихме над два милиона ДМ". казва Костад- 
инович и допълва, че освен всичко друго е модерн-

на производ-

Кожообработващото предприятие "Кожара” от село Же- 
люша на 13 декември т.г. изнесе на румънския пазар контигент 
ог около 10 000 бройки агнешка ”пелц велур” кожа, която е 
преработена през последните 30-тина дни.

Сделката е реализирана чрез посредничество на партньор 
от Германия, с което желюшкото предприятие сътрудничи 
непрекъснато от март т.г.

Освен че преработва сурова агнешка кожа за германския 
партньор, това предприятие продължава да реализира и други 
сделки за партньори от страната. В момента мощностите на 
Кожара” са натоварени стопроцентово.
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Новият цех на "Мачкатица"
Б. Д.

ВЛАСИНСКИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ПРЕИЗПЪЛНИХА 
ГОДИШНИЯ СИ ПРОИЗВЕДСТВЕН ПЛАН

извежда. Прилага се главно в строителството, 
рабостроенето н машинстроенето. Според 
вито думи, годишно ще се произвеждат около 12 
хиляди тона различни профили стоманени сачми, 
които вече намериха купувачи в чужбина.

Когато става дума за техническите изобра- 
тення, продължава Костдинович, трябва да се под
чертае, че особени успехи на пазара имат газген
ераторите за заваряване, сечене и пробиване на 
метали, които миналата година осмислиха и кон
струираха наши специалисти. За разлика от кал- 
сическите, нашите апарати произвеждат газ като 
ползват вода и ток, безопасни са при работа и 
развиват висока температура. Неотдавна започ
нахме да произвеждаме такива малки апарати за 
широко потребление”.

По-голяма част от продукцията, към 70 на сто, 
се пласира на домашния пазар, а останалата част 
се изнася. Главни купувачи на изделията са Гър
ция, България, Кипър. Русия, Румъния, Унгария и 
Македония. Костадинович обяснява, че могат да 
изнасят и повече, но се налага най-напред да задо
волят нуждите на домашния пазар, особено на 
циментовите фабрики и на мина "Бор”, които са 
големи потребители на стоманените валчести ла
гери за сухо и мокро мелене.
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се в дело, за

РАБОТЯТ ЗА 

ДОГОДИНА
на из-

От ВЕЦ оповестяват, че и през зимните дни, когато е увеличено 
изразходването на електроенергия, не съществуват никакви за
труднения за увеличаване на производството и за оказването на 
по-голямо съдействие на електросистемата в страната

Власинските водоцентрали, които през последните години 
почти редовно преизпълняват производствените си планове, 
останаха верни и сега и на тази традиция: заплануваното годишно 
производство на 292 милиона киловатчаса ток беше реализирано 
още през август, а планът да се прехвърлят от Лисинското във 
Власинското езеро 74 милиона кубически метра вода - още през 
октомври, заяви за нашия вестник Митко Станков, технически 
директор

Четирите водни елекроцентрали, които работят в състава на 
явното предприятие ”Гердап”, от началото на годината до края на 
ноември са произвели 338 137 000 киловатчаса електроенергия и по 
този начин са преизпълнили годишния план с 15,8 на сто. Същевре
менно от Лисинското във Власинското езеро (чрез помпи и канали) 
са отведени 83 080 000 кубически метра вода и заплануваната норма 
е преизпълнена с 12,2 на сто. Преизпълнението на годишно ниво 
ще бъде по-голямо, понеже през настоящия месец трябва да се 
произведат около 28 милиона киловатчаса енергия.

Добивът на електроенергия наистина е увеличен, но поради 
студеното време в момента е увеличено и изразходването на ток. 
От ВЕЦ обаче твърдят, че ще положат максимални усилия и въз
можно повече ще оказват съдействие на електросистема в стра
ната. За това съществуват и условия - във Власинското езеро има 
записи от вода за производство на 167 240 000 киловатчаса ток, а в 
Лисинското - за 3 274 000 киловатчаса. Наистина, последното сега 
е полупразно и помпите нощем работят четири-пет часа, но може 
да започне да се пълни с пода от Любатска река, ако това е нужно.

Станков подчертава, че във ВЕЦ ще посрещнат подготвени и 
1998 година. Той е оптимист не само поради съществуващите запаси 
вода в акумулациите, но и поради успешно извършения неотдавна 
ремонт на турбините и на останалите машини и апарати.

на

на ВЕЦ.

ИЗНОСЪТ ЗАВИСИ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО 
НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

”В предприятието никога не се поставя въп
росът дали можем да изнасяме повече в чужбина. 
Нямаме трудности с продажбата. Основният ни 
проблем досега беше как да увеличим производ
ството, понеже само от това колко произвеждаме 
зависи колко ще изнасяме”, подчертава Костади
нович.

Тази година са създадени необходимите ус
ловия и възможности за увеличаване на производ
ство през следващата година. Освен капиталовло
женията за модернизиране на производството, 
през годината, която изтича, в предприятието са 
приети 80 нови работници, така че сега тук рабо
тят 680 души. Мощностите са натоварени докрай 
и се работи на четири смени.

На въпроса каква е мотивацията па работ
ниците да работят повече и по-качествено, Ко
стадинович отговаря, че те са заинтересовани и че 
полагат усилия повече да произвеждат. Той казва, 
че средната заработка в предприятието сега въз
лиза ма 1200 динара.

Различни профили стоманени лагери
изпрана и лабораторията за утвърждаваме на ка
чеството на стоманата.

Неотдавна в "Мачкатица” стартира една нова 
производствена програма 
стоманени сачми и съоръжения за почистване и 
полиране на ръждясали метални предмети и кон
струкции. Костадинович подчертава, че става ду
ма за изобретение, което са конструирали техни 
специалисти и което никой в страната не нро-

в. в.

производството на
В ЦЕХА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ ОТ НИШ В 
БОСИЛЕГРАД

в. в. НОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА

ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВИСШИСТИ

КАДРИТЕ ЧАКАТ 

- ДИРЕКТОРИТЕ МЪЛЧАТ Засега месечно е договорено 
производство иа 100 000 пласт
масови кутии. Според думите на 
Велинов, като се има предвид 
дневното производство, догово
рът ще бъде изпълнен.

С тази програма и с произ
водството на кварцовите печки в 
Цеха в Босилеград производст
веният процес започва да се

Засега над 50 на сто

От началото иа този месец в 
Цеха на Електронната индуст
рия от Ниш в Босилеград започ
на производство на пластмасови 
кутии за прекъсвачи. Ръково
дителят на Цеха в Босилеград 
Дане Велинов ни осведоми, че 
засега в Босилеград ще се про
извеждат само пластмасовите 
кутии, а останалите части се 
монтират в Ниш, но не се изк
лючва възможността и другите 
необходими елементи да се про
извеждат в Босилеград, за кое то 
съществуват необходимите ма
шини и съоръжения. С други 
думи, в Цеха в Босилеград могат 
да произвеждат и комилетоват 
за пазара прекъсвачите, конто 
намират приложение при всички 
електрически уреди.

====== =111=1=
стажуване се осигуряват от Републиканската тру- трудова борса за осигурявано на среден 11,1 са внсс- 
дова борса. Имайки предвид значението на едно- ли I имннзията, Цен търът за култура, както и Де 
годишното стажуване за младите специалисти, ня- ската градина за още един етажни г. 
кои от които и по няколко години са в списъците Според договора, искове трябва да внесат

ГЖЯЯНКГ К5Я 5=5!='..

на

въз
становява, 
от работниците са включени в 
производството, а при условие, 
че започнат да се произвеждат 
тук и останалите части за пре
късвачите, ще се върнат на ра
бота и другите работници - дори, 

казва Велинов, ще имакакто 
нужда и от нови. м*. я.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕДУШАН КОСТАДИНОВ, МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ ЦЪРНО- 
ЩИЦА: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 

ПЧЕЛНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА ОТ 

ТЪРВНИ В РАЗБОРНИ 

КОШЕРИ

ДЪРЖАВАТА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

КООПЕРАЦИИ ТРЯБВА ДА ОТКРИЯТ 

ПЕРСПЕКТИВА ЗА СЕЛОТО И СЕЛЯНИНА
селскостопанските производи
тели н планинските предели, ка- 
киато е и пашата община”, каза 
Костадинов и добави, че иай- 
присмливо решение за подобря
ването на селското стопанство е 
вплета попива пето па земедел-

Душан Костадинов ог Цъ- 
рнопища е един от малцината 
млади хора, останали на село, 
който е рошил да се занимава със 
селскостопанска дейност. Казва, 
че селският живот го привлича, 
но не отрича и факта, че трябва 
доста да се работи, особено през 
сезона, когато работният ден 
продължава и но 16 часа. Зани
мава се с животновъдството и е 
един от най-добрите не само в 
махалта, но и в сеото. Отглежда 
тридесетина овце, четири крави, 
кон... Къщата му е обзаведена 
съвременно и в това отношение 
не изостава от връстниците си в 
града. В работата му помагат съ
пругата Светлана и родителите 
му Владимир и Еленка.

Костадинов е член на Съвета 
на местната общност и активно 
участва в акциите, които пред
приема местната общност, осо- та имат добра пптейпа пода, при
бено при уреждането на местни
те пътища. Този гостоприемен и приемат се мерки и за телефони- 

пай- зация на селата... Всичко това е

Предимството на разборните, т.е. дъсчените кошери в ерлв- 
тървната (вършил, шиляк, кошерище) е голямо, преди 

всичко поради това, че се запазва еднаква температура в пчелното 
семейство. В тях по всяко време може да се контролира семей
ството, да се добавят нови пити, да се добавя майка на осиротяло 
семейство, да се откриват болести и семейството да се лекува...

пение с

ските кооперации, където се
лскостопанските производители 
ще бъдат акционери и ще си оси
гуряват добър поминък ОТ тази 
дейност, а не като сега - това, 
което произведат, няма къде да 
продават или ггьк това, което 
нродадат, за парите трябва да ча
кат

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РОЕВО СЕМЕЙСТВО
След образуване на роения грочд пчелното семейство се хваща

маточина ив тървна, която предварително е иатъркана с 
напръскана със захарен или меден сироп.

13 пчелника поставяме празен дъсчен кошер, в чийто плодник 
слагаме 3-4 рамки, на които са закрепени восъчни основи. От склада 
взимаме една рамка с мед и я слагаме между празните рамки. От 
двете страни слагаме преградни дъски.

След като сложим гьрвната с пчелите на рамките в кошера 
рсилме пчели те върху питите и затваряме кошера. За да влязат 

всички пчели в кошера, широкият й край се поставя към слитащата 
дз.ска на входа. След това през направената дупка на върха на 
тървната, поопушваме три-четири пъти с пушилка и пчелите ми
нават в разборния кошер за 10 до 20 минути.

дълго време.
"Търговията ”на черно” не е 

решение за селското стопан
ство, а най-малко за развитието 

дството. Тези, ко
нто сега обират "каймака”, с ни
що не участват, а пие, животно
въдите не сме в състояние сами 
да си осигурим всичко, което ни 
е необходимо”, заяви Костади
нов.

ни жииотновъ
Душан Костадинов изтъ

тшца, новечето от домакинстпа-

родата все още е чиста, нред-

Спорсд него държавата тя- 
бва да отпуска кредити и на жи
вотновъдите от планинските ра
йони и да им дава някои обле
кчения при плащането на обще
ствените задължения. Докато не 
се предприеме това, младите от 
селата ще напират към индус
триалните центрове, а селата 
още повече ще пустеят.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕМЕЙСТВО, 
КОЕТО Е ЖИВЯЛО В ТЪРВНА

разговорлив млад селянин 
много обича да говори за про
блемите на селското стопанство, Лшш селският живот ще бъди

по-добър п по-малко ще се ра-

още една гаранция, че след го-

за неговите перспективи н въ
зможности. Много го тревожи 
фактът, че нашите села. особено 
в планинските предели обезлюд- ме държавата предприема опре

делени начинания, за да подобри

Пчелното семейство, което е живяло в тървна най-лесно се 
прехвърля в разборен кошер когато започнат да цъфтят овощните 
дървчета (времето вече не е студено; пилото, медът и пчелите са 
намалели, а питите са още твърди).

Няколко дни преди да прехвърлим семейството, слагаме 
тървната на същото място в празен кошер, който сме дезинфекци
рали. При топло, тихо време (най-добре е привечер) изваждаме 
тървната от разборния кошер и с отвора я слагаме върху слитащата 
дъска. В плодника, на средата на кошера, слагаме пита, напръскана 
с мед или със захарен сироп, без пчели. На върха на гьрвната 
правим дупка, през която с пушалката вкарваме три-четири пъти 
дим. След две минути почукваме тървната с две пръчки от върха 
към дъното й. Продължаваме да вкарваме дим с пушалката докато 
не установим, че пчелите са влезли в кошера. След това обръщаме 
тървната и я огнеяме в топла стая (за да предотвратим кражба при 
пчелите), изрязваме питите от тървната н ги слагаме в празни 
плодникови рамки. При това трябва да се внимава питите и медът 
да бъдат в същото положение, в което са били в тървната. 
Запълнените рамки се овързват с памуков конец и се слагат в 
разборния кошер, където се намира майката с пчелите.

Пчелите, които са останали в тървната, се изтърсват около 
слитащата дъска.

зличава от този в града.
"Въпреки че в последно вре-

ват, макар че в последно време
положението на земеделците, тясе предприемат съответни ме

рки за подобряване на селския 
живот. Всички села имат елек- мули 11 не гарантира стабилност

за по-дълъг период, особено за

все още не дава достатъчно сти-

м. я.трнчески ток, прокарват се пъ-

В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ "СТОЧАР" Около 300 агнета са се обаг- 
нили вече в овцефермата на 
"Сточар” в Липпнско поле. Това 
извънсезонно обагване на ов
цете е резултат от т. нар. "син
хронизация”, с която се ”по- 
лучават” агнета ”и когато им не 
е време” (както биха казали ста
рите овчари). В съвременното 
скотовъдство обаче това вече е 
нормално мероприятие, донася
що значителен финансов резул
тат, казва директорът на ”Сто- 
чар” Ивица Матов. По-голяма 
част от агнетата вече са прода

ло 45 динара за килограм, а 
извесната фирма ”Ц-маркет” от 
Белград е заинтересувана за из
купването на почти неограниче
ни количества агнета от Димит
ровградско.

Що се отнася до кашкавала и 
сиренето, в момента тс липсват 
в склада на "Сточар”, макар че 
търсенето на тези продукти е ог
ромно.

55 БЕЗВРЕМЕННИ” АГНЕТА

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕМЕЙСТВО, 
КОЕТО Е ЖИВЯЛО В ДЪРВОдени

Най-добро е прехвърлянето на такива семейства да става през 
пролетта - също при топло, тихо време, най-добре следобед.

В отвора на дървото, където влизат пчелите, с пушалка се 
вкарва дим, а след това дървото се сече ниско, така ме да падне леко 
на земята. Чрез почукване откриваме мястото, където се намират 
питите с пчелите. Отрязваме дървото от долната страна до 
а над тях се пробива дупка. Тогава почистената чрез обгаряно с 
пламък, натъркана с маточина и поръсена с малко меден или за
харен сироп тървна слагаме до отвора на дървото, където са пи
тите.

питите.

Овцефермата в Липинско поле
А. Т. След няколко пушека над питите и след почукване откъм дуп-

към тървната, разтре
вожените пчели започват да из
лизат от питите и да влизат в 
тървната. Трябва да се внимава, 
за да се забележи дали е минала 
и майката.

На това място, в празен раз
борен кошер, слагаме една пита 
с мед и на нея изтърсваме пче
лите
дето са били пчелите, се разцеп
ва по посоката, както са били 
питите. Питите от дървото се 
слагат в рамки в кошера.

Така оформеният кошер 
стои на същото място до късна 
вечер, за да се приберат всички 
пчели, а след това го внасяме в 
пчелника. Предварително стес
няваме входа, за да не предизви
каме кражба.

Прехвърлянето на пчелното 
семейство от дърво в кошер мо
же да се извърши най-късно до 
края на август, т.е. докато има

ката
АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-УСПЕШНАТА АКЦИЯ 

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
от тървната. Дървото, къ-

В Здравния дом в Димитровград през 
средата на миналата седмица се проведе

Акцията сс отнасяше и за работниците
от митническите органи в Димитровград,

предпоследната ( 13-та) акция по кръво- обаче от този колектив се отзова единст- 
даряване, организатори на която бяха Об- вено многократният кръводарител -г-н 
щинската организация на Червения кръст Васко Каменов, 
от Димитровград и Заводът за транефузия 
от Ниш.

Според броя на кръводарителите, 
дарили скъпоцената течност тази 

На акцията се отзоваха общо 97 лица, акция е най-успешната през тази година, 
главно работници от Здравния дом, Об- До края на 1997 година предстои да се ор- 
щинското управление на ОС в Димитров- ганизира още една акция за заетите от 
град, Железопътната гара, Отделението най-големите димитровградски предпри- 

МВР в Димитровград, Органите на МВР ятия ГИД и "Свобода”, 
от ГкПП "Градина” и димитровградските Според информациите, които ни пре- градчани са дали кръв през тази година, 
предприятия ”Г;радия”, "Комуналац”, ”Пе- достави секретарят на димитровградската Според броя на жителите ”е било оптимал- 
кара”, Циле-Украс”, "Балкан” и "Мета- ОО на ЧК г-н Симеон Костов, включи- но” да се явят около 450 кръводарители, 
лац” телно с тази акция общо 467 димитров-

ко-
ито са

Димитровградчани продължават да са 
наи-отзивчиви в акциите за кръводаряване 

в Република Сърбияна

нектар в природата.
Подготви: Гоше Митов, 
пчелар от Босилеград

Б.Димитров

о 18 ДЕКЕМВРИ 1997 г.



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
ЗАЖИВЯВА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 
СТВО" НА "БРАТ-

СТЕФАН МИЦОВ - ИНЖЕНЕР 

УДОСТОЕН С ДВА ОРДЕНА НА ТРУДА СЛЕД ДЕВЕТ ГОДИНИ - 

НОВИ КНИГИСтефан Миланов Мицов,
в Република Македония 
нататък са необходими на строи
телите. Затова голям брой ча- 

-- обществени претприятия 
търсят помощ от него и го анга
жират като строителен консул
тант, съветник, експерт. Мина
лата година е помогнал

строителен инженер в пенсия от 
Скопие, е роден през 1930 година 
в Босилеград. Баща му Милан 
беше свещеник, а майка му Ели
савета също така беше от све
щеническо семейство. Живее на 
улица ”Стива Наумов” 7 със съп
ругата си Олга, преподавателка 
по математика. Синът Владо и 
снахата Радица, инженери, и 
трите внука живеят в собствена 
къща.

и по-
Избраният Издателски съвет към Издателство "Братство” в 

Ниш проведе своето първо заседание, на което прие ориентационна 
програма^ за книгоиздателската дейност в предстоящия период. 
Огкривайки заседанието, председателят на Издателския съвет 
Момир Тодоров подчерта, че с решаването на статута на Издател
ство Братство ’се създават стабилни основи и за книгопечатането, 
което предлага реални възможности след девет години 
печатарските преси да започнат да излизат нови книги на български 
език. Предимство ще имат подготвените 
които чрез спонсори или по друг начин са обезпечени поне част от 
необходимите средства. Несъмнено, приоритет ще имат проектите 
с капитално значение за българското малцинство у нас, а издава

на такива книги ще бъде подпомогнато и от Завода за учеб
ници в Белград, който вече отпусна значителни средства.

Съвместно с него ще бъдат отпечатани "Избрани произведе
ния ’ на Детко Петров, и монографиите "Царибродски-димигров- 
градскн изобразителен кръг” и ”100 карикатури” на Методи Пет
ров. Заводът за учебници от Белград ще съдейства и за издаването 

монографията "Погановскияг манастир и природата около не
го”, подготвена от д-р Спас Сотиров.

Съвместно с издателски къщи от България трябва да се от
печатат и две книги на проф. д-р Марин Младенов - "Антология на 
съвременната българска поезия” и ”Българско-сръбски речник”. 
Доколкото бъдат подсигурени средства ще се излезе от печат и 
ръкописът на Алексанър Младенов "Народни просветители от 
Босилеградския край”

Издателство "Братство” не забравя и литературните творци 
сред нашите сънародници. В плана за следдващата година са вклю
чени и нови стихосбирки от Биляна Цветкова-Антова, Милка Хрис
това, Деница Илиева, Милорад Геров и Александър Дънков, както 
и сборник разкази о г Новица Иванов.

Сформиран е Редакционен съвет за издаване на сборниците на 
български език за извънкласово четене за основните училища, 
които също ще се подготвят и печатат съвместно със Завода за 
издаване на учебници от Белград.

Издателският съвет към Издателство "Братство” приканва 
всички творци сред нашите сънародници в Югославия да предложат 
в Издателството подготвените си ръкописи, за да може те да бъдат 
включени в окончателия издателски план за 1998 година.

стни и

изподпри
изработката на проекта за пом
пената станция в Босилеград, с 
помощта на която бе решен про
блемът с водоснабдяването 
Босилеград и Райчиловци.

От разговора с Мицов узна
хме, че винаги се е притичвал на 
помощ на нашенци, когато е тря
бвало да постъпят на работа в 
Пелагоиня” или в други фирми 

в Скопие, при записване в средни 
училища и факултети, настаня
ване в ученически и студентски 
общежития, при лекуване на бо
лни... Неговата къща и днес е 
отворена за всеки нашенец. Ни-

вече за печат книги, за

на
- Основно училище и гим- 

завърших в Босилеград. 
Растях и учех в стабилна семейна

пето
назия

среда, винаги готов да помагам 
на своите съученици. От учени
ческия живот си спомням голя
мото другарство и взаимната со
лидарност, както и нашите пре
подаватели от България: Кере- 
зов - преподавател по български 
език, Кондов - математика, Бам- 
булов - фр 
Никола Й 
тел по химия и физика от нашия 
край. Всички те допринесоха на
шият випуск абитуриенти да бъ
де един от най-добрите и над 90 
процента завършихме полувис- 
ше и виеше образование, разка
зва Мицов.

След завършване на гимназ
ията през 1949 година, през есе
нта на същата година Мицов се 
записва в Строителния факул
тет - специалност конструктор- 
ство в Белград и го завършва 
през 1954 година със средна оце
нка над 9. След войниклъка по
стъпва на работа в строителното 
претприятие 
Скопие, където работи от 1956 
до 1996 година, до пенсионира
нето си.

- Като млад инженер бях на
значен за технически директор в 
Трудовата единица в Гсвгелня.а 
след четири години се върнах в 
Скопие, в Дирекцията на "Пела
гония" и бях назначен за главен 
инженер. Участвах в сключва
нето или самият аз сключвах до
говори за строителни обекти в 
страната и в много европейски и 
други страни, а и директно от
говарях за строежа на големите 
обекти. С една дума - бях водещ 
инженер 
подчертава Мицов и добавя: - Да

Стефан Миланов Мицов

не прозвучи като самохвалство, 
но наи-големите обекти, които 
строеше "Пелагония”, бяха йод 

контрол. Покрай другите 
Железаринцата в Ско

пие. рудник "Дамян”, "Црън 
бор" - Прилеп, "О.хис" - Скопие, 
мостове на река Вардар, както и 
повечето обекти в бившите юго- 
републики, обекти в Германия, 
Чехословакия, бившите съвет
ски републики, Иран, Ирак, Ли
бия, Кувейт, Израел и много дру
ги страни. В повечето страни 
съм участвал в консултации за 
строежи, проектиране, бил съм 
проектански надзорник и пр.

Непременно трябва да изтъ
кнем, че развитието на "Пелаго
ния” от предприятие с около 
1600 работници през 1954 година 
до строителен гигант с 12 000 
работници неразделно е свърза
но с името на водещия специал
ист инженер Мицов. За високите 
си постижения в работата Ми
цов получи многобройни обще
ствени признания. Освен награ
дите, получени от "Пелагония”, 
град Скопие и Република Маке
дония, Стефан Мицов е удостоен 
и с Орден на труда със златен 
венец и Орден на труда със 
сребърен венец от Председател- 
стовото на СФРЮ. Също така е 
получил много награди и при
знания отстрани, в които "Пела
гония” е строила обекти.

Сега Мицов е пенсионер, но 
неговите професионални знания 
и способности на водещ инженер

на

мои 
това са:енски език, както и за кога не се срамува да каже, че е 

българин и когато се срещне с 
нашенци, говори български. 
Поддържа редовна връзка с Бо
силеград. В квартала "Краин 
дол” си е построил хубава къща, 
в която прекарва по няколко ме
сеца. Тук, заедно с приятели, се 
занимава със спортен риболов, а 
със съпругата и внуците си се 
разхожда покрай бистрата река 
Драговищица и се възхищава на 
прекрасните пейзажи в околнос
тите на Босилеград и Райчило
вци.

орданов - преподава-

Богослав ЯНЕВ В. Богоев

Покрив на столовата в Основното училище"Пелагония" в

Кухнята в Основното училище е отк
рита През 1976 гоуина, но от уве-шри го- 
уннн Покривът Пропуска воуа. ПреуПриети 
са мерки за решаването на този Проблем и 
тези уни строителното ПреуПрияшие 
"Грауня” заеуно с "Метални” Поставя По
крив от ламарина. Покривът е с Площ от 
около 350 м~. Стойността на работите е 
150 000 уинара, а среусшваша обезПечава 
Общинската скупщина в Димитровград. С 
Покриването на столовата ще Престанат 
ПоПравкише в интериора на кухнята слеу 
всеки уъжу, което не само изискваше среу- 
сшва, но и Пречеше на работата в стола.

А. т.претприятието,в

делно поднесете грах с масло, туршия от камби, кисели 
краставички и настърган хрян.СУПА - ПАЧА

Измийте добре свински крака, уши и опашка, сло- 
ги в дълбока тенджера и ги залейте със студенаНАШЕНСКА ТРАПЕЗА ПРАЗ С ОРИЗжете

вода. Прибавете 1 глава лук, разрязана на две, 2 глави 
чесън, 1-2 моркова, 1/2 глава целина и 1-2 дафинови 
листа. Щом възври водата, сложете сол на вкус. Ко
гато месото омекне напълно, отделете го от костите и 
го нареже те на късчета. Прецедете бульона и върнете 
в него нарязаното месо. Застройте супата с 2 яйца, 
разбити с 2-3 лъжици оцет. Прибавете по желание 1 
супена лъжица хрян, настърган на дребно, или 2 лъ
жици счукан чесън.

Възварете 2 чаши вода и 1/2 чаша олио с I лъжичка 
черпен пипер и сол на вкус. Пуснете 7-8 стръка от 
тънък праз, нарязани на парчета. След 15 минути при
бавете I винена чаша ориз и I лъжица доматена салца, 
размита с 1/2 чаша вода. Доварете ястието на слаб 
огън. Поднесете го поръсено със ситно нарязан 
дапоз или с черен пипер. По желание 10-15 минути 
преди свалянето му от огъня прибавете 12-15 мас- 
лннкн.

03
ПРЕДЯСТИЕ ЗА 

НОВОГОДИШНАТА ТРАПЕЗА
м;]Г-Отрежетс филийки от сух бял хляб, потопете ги 

набърто в студена вода или прясно мляко, а след това 
в разбито яйце и ги изпържете до златист цвят в силно 
сгорегцена мазнина. Орежете изпържените филийки 
така, че да получат правоъгълна форма. Вз.рху всяка 
филийка сложете тънко парче шунка (или някакз.в 
салам), изрязано по големината на хлебчето, а отгоре 

половината от твърдо сварено яйце, раз-

ПРАСЕНЦЕ С ПЛЪНКА ОТ ОРИЗ 
И ДРЕБОЛИИ - НА ФУРНА

ТОРТА ОТ НАТРОШЕНИ 
БИСКВИТИ (НЕ СЕ ПЕЧЕ)

Подсушете с кърпа добре изчистеното 
прасенце. Посолете го отвътре и отвън и го поръсете 
с черен пипер, след това го натрийте отвън с разрязан 
лимон, масло и червеи пипер.

Сварете дроба и сърцето в подсолена вода.
Запържете 1 глава ситно нарязан лук с 1/2 чаша 

масло. Добавете 1 1/2 чаша ориз и също го запържете. 
Налейте 2 чаши от водата, в която са врели дробът и 
сърцето. Като набъбне оризът, прибавете нарязания 
дроб, 1 лъжичка череп пипер, I ситно нарязана връзка 

Опитайте сместа на сол. Напълнете нра-

и измито Натрошете на дребно 1 кутия обикновени, спортни 
или овални бисквити (250г).

Разбъркайте 6 лъжици брашно с 5 лъжици 
ги размийте на гладка каша с 1 1/2 чаша студено прясно 

. Сложете да се сгорещи останалото мляко (от I 
л) с I 1/2 чаша захар и прибавете кашата 
брашно. Бъркайте крема, дока го се сгъсти. Дръпнете 
го от огъня и веднага пуснете в него натрошените 
бисквити заедно с 1/2 чаша ситно нарязани портока- 

корички, предварително изварени в три води и 
иосладенн на края с 2-3 лъжици захар. Разбъркайте 
сместа, аромтизирайтс я с 2 праха ванилия и я изсипете 
в голям супник, изплакнат със студена вода. Оставете 

Когато се втвърди и изстине добре, обър- 
подходяща чиния и я покрийте с настърган

похлупете
рязано по дължина. Отделно пригответе майонеза от 
2-3 жълтъка (съобразно броя на сътрапезниците) и я 
смесете със ситно нарязани шунка и кисели краста-

какао и
мляковички.

Полейте така приготвените хлебни филии с 
йонеза и ги украсете с ивички от маслини или от чер
вени пиперки-туршия, а встрани сложете кисели крас
тавички, моркови, кръгчета от твърдо сварени яйца, 
ивички от червени пиперки, магданозени листа.

Вместо с майонеза можете да полеете филийките 
със сос, приготвен но следния начин. Запържете 
2 равни супени лъжици брашно в 3-4 лъжици масло. 
Разредете запръжката с 2 чаши прясно мляко, 
лете я и я оставете да ври 5-6 минути, след което 
прибавете 2-3 лъжици настърган кашкавал, 1/2 лъжи- 

черен пипер, малко лимонов сок или лимонена 
1/2 лъжица размита доматена салца. Оста

вете соса само да възври и го свалете от огъня.

от какао иМИ

ЛОВИ
магданоз, 
сснцето и зашийте отвора.

Сложете напълненото прасенце в тава вз.рху кръс- 
тосапи лозови пръчки и го намажете с мазнина. На
лейте в тавата малко гореща вода. Опечете прасен
цето в умерено силна фурна, като го обрз>ща1С, за да 
се зачерви равномерно, и през 25-30 минути го мажете

леко

посо- яна студено, 
нете я в I 
шоколад.

Можете да нарежете тортата в сз,да, в който ечка 
киселина и насипана.с мазнина.

Поднесете го нарязано с част от плъпказа. От-
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ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА КИЦ 
"ЦАРИБРОД"КОМИТЕТА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 110 - ГОДИШНИНАТА НАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОД 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТЪР
ОТЧЕТ ЗА 1997 И 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

ПРЕЗ 1998
1998 - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА!

на юбилеиПриета кимал на перени на програма га та честването
чар. Кралско, Больскац, най-вероятно в Белг рад 

11ред димитровградскатаВ театър "Христо Бо тев" в Димитровград на 10 
декември т.г. подкомитс п.т :н» честването на ве
ликия юбилей - 110 години съществуване па ди
митровградския театър проведе своето първо за
седание.

С известни допълнени», членовете на този орган 
приеха началната версия на програмата за чест ва
нето на юбилея, която бе предложена от г-н Слобо
дии Алекснч, артист в театъра и референт за 
самодейността към Центъра за култура. Сформи
рани са и оперативни групи, конто в предстоящия 
период ще решават конкретни въпроси, свързани с 
честването. Групата за маркетинг е оглавена от г-жа 
Зорнца Милева, групата за инвестиции от г-н Емил 
Соколов, групата за реализиране на програмата п за 
на гостуваннята на димитровградския театър - от г-п 
Слободан Алекснч и групата за сътрудничество е 
основното и

и още някои градове, 
театрална публика трябва да се представят теа
трите от Пирот, Велико Търново, Враня, Кралско 
и може би още някои градове. В програмата за

Културно-информационни

„а Управителния еъиет Исбойша Иванов и Предраг Димитров,

на

честването на юбилея се предвижда също така 
димитровградскит е артисти да заминат на т урне в 
България.

В разискванията бе посочено и това, че димит
ровградският театрален състав трябва да

сътрудничеството с местните общности от 
територията па нашата община, които проявят 
желание театърът да гост ува при тях.

Предложението да се сформира клуб на почи- 
пашата община също бе

секретар.
В отчета бе посочено направеното досега, а това преди всичко е 

регистрирането на КИЦ от страни ма съответното министерство и 
подсигуряването на помещения, които се намират в някшшшмя 
железарски маги.им ш, "Търгокоон ия улица Балканска .всгра
дата. „-.вестна като "Жоржоиото’. 11омсщсниятл си «чети йод наем 
ни пет години, като наемът е плаен предварително ча две години. В 
момента помещенията се ремонтират и съогвотспше е пред
назначението им и след виросвансто ще бъдат оГппвсдсни е мебели, 
които вече се изработват от "Метални от Димитровград. Мебе
лите ст.що пече са платени. Що се отнася до средствата, 
първоначално са обечнечени 10000 ДМ, а същата сума с осигурена 
и ча оборудването на КИЦ. Досега средствата са били обезпечени 
от България.

Дейността на КИЦ ще се провежда чрез комисии 
заседанието на Скупщината са сформирани 4 комисии: Комисия за 
език, литература и издателство, с председател преподавателят по 
литература Властимир Вацев; Комисия за образование и култура с 
председател Любомир Голубович; Комисия за здравеопазване с 
председа тел д-р Никола Цветков и Комисия за наука и технология 
с председател инженер Цветко Иванов. Всяка комисия 1рябва да 
направи конкретна програма до 20 дкември

На скупщината бе прието решение да се ускори създаването на 
клон на КИЦ в Босилеград и на 10 и 11 декември това вече е 
направено. За секретар на клона в Босилеград е избран Александър 
Димитров, абсолвент в Юридическия факултет в Ниш.

вз.зста-
новп

тателпте па театъра а 
прието с въодушенлспис. Вън нръзкп е тона бе 
прието становището, че трябва да се предостави 
възможност па димитровградските предприятия и 
въобще ив частните лица Да получа т абонамен тни 
карти за всички те представления, които ще бъдат 
играни на димитровградската сцена през следва-

- от г-жа Мирянасредното училище 
Алекснч и г-нТомислав Раков. Всичките групи имат 
задачата да разработят подходяща програма най- 
късно до 25 декември.

На отборниците на Общинската скупщина ще 
бъде предложено да провъзгласят 1998 година за 
година на културата, тъй като през тази година ще 
бъде отбелязан и големият юбилей на Народната 
библиотека в Дими тровград - 100 години от ней-

. За тази цел наща та година.
11а заседанието бе подчертано, че помещенията 

на Цен търа за кул тура, които артистите ползват, 
през следваща та година трябва да се уредят по-до
бре. Посочено бе и това, че в театъра липсва 
подходяща апара тура за осветление и озвучаване.

Централната манифестация по случай 110-го- 
дшшшната па театъра ще се проведе в края па 
октомври или в началото на ноември следващата 
година, когото ще бъде и премиерата на пиесата, 
която ще напише Слободии Стоянович, драматург 
от Белград п член па Комитета за честването на 
юбилея.

ното съществуване.
Честването на 110-годшшшната на театъра ще 

започне през януари следващата година. Тогава и 
членовете на театралния състав ще започнат да 
подготвят ново представление. През 1998 година 
театър "Христо Ботев" ще има общо три пре
миери.

Според предварителните планове, през следва
щата година театърът ще гостува във Враня, Зай-

I . Г.

Б. Димитров
Изхождайки от основните принципи на КИЦ в ръковод

ството му да няма нито един лидер или деец на политическа 
партия, д-р Симеон Басов предложи самият той да бъде ос
вободен от Управителния съвет на КИЦ, понеже отскоро е 

Общинския отбор на Гражданския съюз на Сърбия. 
Скупщината прие оставката му и на негово място избра д-р 
Никола Цветков.

НА КОНКУРСА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

БРАНИСЛАВ БОШКОВИЧ 

СПЕЧЕЛИ ПЪРВАТА НАГРАДА
начело на

Що се отнася до приетата програма за работа през 1998 
се изтъква, че основна цел на КИЦ Цариброд е да разширява 
българската култура не само сред българското малцинство в 
Югославия, но и да свързва културите между двете съседни страни. 
Основа за това е осведомяването на българското малцинство и 
обществеността в Югославия за постиженията на България в 
областта на културата, науката, образованието, демократичното 
равзитие, както и за постиженията в останалите области на живота. 
За да бъде реализирано това. е необходимо програмата да бъде 
подкрепена от съответните институ ции в България и Югославия 
като министерствата на образованието, културата и науката, теа
три, музеи, галерии... а особено от културно-просветните инсти
туции в Димитровград и Босилеград.

Самият КИЦ трябва колкотое възможно по-често да организира 
художествено стойностни културни програми в Димитровград и 
Босилеград като театрални представления, изложби, концерти, 
литературни вечери, спортни срещи. Затова във всеки момент в 
цента,ра ще има информация за събития с културно значение, за 
различни симпозиуми и подобни научни срещи, които се организи
рат в България, а на конто ще могат да присъстват и специалисти 
или заинтересувани лица от малцинството. Центърът ще бъде 
снабден с материали, отнасящи се до възможностите за следване 
във висшите учебни заведения в България. Ще се търсят форми за 
сътрудничество с Министерството на просветата на Сърбия и гим
назиите в Димитровград и Босилеград, когато става въпрос за 
следване и ще се настоява квалификационните изпити да се 
провеждат в Димитровград и Босилеград. Организираното лету- 

децата от Димитровградско и Босилеградско да се 
осъществява чрез КИЦ и със съдействие на училищата. Центърът 
трябва да получава ежедневно вестници и списания от двете страни.

Това е част от програмата за работа* на КИЦ през 1998 г. За да се 
реализира тя, винаги, когато е възможно ще се търси съдействие 
от културните, просветни и общински институции в Димитровград 
и Босилеград. Приемайки програмата, членовете на скупщината 
изтъкнаха, че чрез нейното изпълнение културно-информацнон- 

център Цариброд ' трябва да стане главно свързващо звено 
между българската култура и културите на народите и малцнн- 

от Югославия, а същевременно да се превърне и в духовно 
светилище на българското малцинство в Югославия.

г.. в нея
Художникът Бранислав Бош- 

кович от Димитровград спечели 
първата награда на явния кон
курс за изготвяне на идейно ре
шение за емблема, логотип и ек- 
слибрис по случай стогодишни
ната на Народната библиотека 
от Димитровград.

Решението да бъде присъдена 
първата награда на Бошкович 
взе седемчленна комисия в със
тав: Никола Денков (председа
тел на комисията), м-р Драган Колев, Зорица Ми
лева, Весна Николова, Димитър Илиев, Иван Ян
ков и Катарина Симеонова на своето заседание, 
състояло се в началото на миналата седмица.

При взимане на решението комисията е спазила 
процедурата, която се предвижда в Закона 
провеждането на явните конкурси.

Освен моралната награда неговите творби да 
бъдат обявени за най-добри, Бошкович е получил 
и парична награда в размер на 1000 динара.

Наградените творби на Бошкович

Второто място на конкурса е поделено между 
димитровградчаните Димитър Димитров и Томн- 
ца Митов, които ще получат по 400 динара.

На конкурса за изготвяне на идейно решение за 
емблема, екслибрис и логотип са участвали общо 

за 15 лица предимно от Димитровград, но и от Ниш, 
Нови Сад, Зайчар, Босилеград и други градове, 
което показва, че конкуренцията е била твърде 
силна.

б. д.

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПОРЕДНАТА КНИЖКА 
НА СПИСАНИЕ ”МОСТ” ване на

Поредната книжка на слиса- етите Едвин Сугарев, Владимир 
нието за литература, изкуство и Левчев, Георги Рупчев, Бойко 
обществени въпроси на българ- Ламбовски, Марияна Фъркова, 
ското национално малцинство в Мирела Иванова, Елица Димова 
Югославия "Мост” е вече в ръ- и др.,както и разказвачите Стан- 
цете на абониралите се читатели ислав Стратиев, Янко Станоев, 
и любителите на писаното сло- Александър Томов, Златомир

Златанов, Алек Попов, Здравка 
Уводните страници на двуб- Евтимова ... Автор на очерка за 

роя на списанието (148/149) са съвременната българска лите- 
посветени на 160-годишнината ратура е известният литературо- 
от рождението на Апостола Ва- вед, критикът Димитър Танев, 
сил Левски. Д-р Джордже Игня- докато Розалия Ликова е озагл- 
тович пише за живота на Васил кавила обзора си върху българ- 
Левски и по-специално за годи- ската поезия днес с "Поетика и 
ните, които е прекарал в Сър- художествени търсеня”. 
бия. Целта на статията, написана 
въз основа на известни и нови продължава да печата и творби, 
документи, е в съзвучие с новите чийто автори са наши сънарод- 
обстоятелства да се учим от ис- ници от Югославия. В рубриката 
торическите факти, които свръ- "Нови творби на наши автори" 
зват двата съседни народа, а не се представят със свои произве

дения Момир Тодоров и Симеон 
Костов, Милка Христова, Ацка 

"Мост” са поместени и панорами Арсова, Цветко Иванов и други, 
на съвременната българска пое- В рубриката "Наука” магне
зия и проза. Представени са по- тър Драган Колев разглежда

въпроса за шоплъкн, а д-р Сло
бодан Василев се спира върху 
мотивационните компоненти на 
конгитивната дейност.

Излезлият тези дни от печат 
двуброй на си. "Мост" е илю
стриран с репродукции на твор
би от български художници, как
то и на югославски живописци.

В.Б.

мият
во.

ствата

А. т.

РТВ " ЦАРИБРОД" ЗАПОЧНА ДА ИЗЛЪЧВА БЪЛГАРСКИЯ СЕРИАЛ

"КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”Редакцията на сп. "Мост”
РТВ Цариброд от 13 декември т.г. започна да информативно предаване "Седмицата в събота"

ПеЛтЪкГвойвЛопп”КГЯе ,Т,еЛеВ"ЗИОНен сеР,,ал "Капитан Към средата на януари следващата година се 
ио м«А^гиЙ к ■ СеРиалът е създаден по сценарий очаква Николай Хайтов да посети Димитров-

^ез ™нает фГмъГпо^дсГоГ Дивото “а 
българско-югославско приятелство от София и ОС в излъчен българският игрален филм "Козият 
Димитровград. Сериалът Капитан Петко Войвода” рог”, също екранизиран посценарнй на Николай 
има тринадесет епизоди. Всеки епизод трае около 40 Хайтов. Н
минути. РТВ "Цариброд” излъчва по един епизод 
всяка събота и

в
ито еги разделят.

В най-новата книжка на

Б. Д.неделя след като завърши редовното
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ДА СИ ПРИПОМНИМ
■ : ________________________________________________________________________________ ____________________

КАКВО СА ВИДЕЛИ, ЧУЛИ И ЗАПИСАЛИ ПЪТЕПИСЦИТЕ ПРЕЗ XVI ВЕК В ЦАРИБРОД

ХУБАВИ ЛОЗЯ В ОКОЛНОСТТА НА ЦАРИБРОД
Много иъшеПисци чрез XVI век са минали През Цариброд
През 1555 година, според бележките на пътепис

ците, в околностите на Цариброд имало хубави лозя, а 
земята край Нишава била добре обработвана.
Дерншвам (1555) е записал: "Целият ден вървяхме 
през хубава черноземна местност”.

Излизайки от Цариброд, Дерншвам 
"Вървях все през хубава местност, с много жита и 
доста лозя, които само българите обработват, 
въпреки че в по-голямата си част всичко е още пусто, 
а целите хълмове са засадени с лозя.” По-нататък 
Дерншвам описва какво е научил от един българин, 
негов домакин в Цариброд. Според разказа на домак
ина всяка къща плащала харач на султана и то на 
година по 100 аспри за себе си, за всеки син също по 
100 аспри, когато някой омъжвал дъщеря си, плащал 
на спахията 32 аспри. Данъците били големи. За 
овце се плащало 1 аспра, за две свине също една аспра, 
а от реколтата се давал един десятък и то в пари.
Например снопите трябвало да се овършеят, житото 
да се продаде на пазара и след това парите да се внесат 
на султана. По същия начин се заплащал десятъкът от 

. Било нужно виното да се продаде и парите да 
се внесат в държавната хазна. Докато не се внесе 
нужната сума за данък, никой не е имал право да 
продава от имуществото си. Според Дершвам, 
практика била наречена "монополис".

Турците също плащали десятък.

„Тежката* ангария^е^тразена5™ троднатаЙ7,Й5<г(*НСи ^ асоменава"1 ЦириЯрод- 
Заръча паша софийски”:

на

песен отвсякъде е затворено с високи планини. Там скоро 
стигнахме до една чешма, над която се намира Цари
брод, едно малко българско селце (подчертал Б.Н.). 
То не се вижда, но християните идват тук насам и 
донасят, както е обичаят в България, за продан погачи, 
ягоди, сирене, мляко, масло и други неща. От тази 
чешма продължаваме да пътуваме напред все из също 
такава хубава и плодородна земя и към 3 или 4 часа 
след обед пристигнахме в Шаркьой или Пирот, както 
българите го наричат”.

т-•**»отделил толкон/мнпгпп . 1<ри Род ,а™>'Щ°м като е чешма. Селото се намирало над чешмата, което ”не се
Заеднацяла вижда”. Значи, през XVI век Цариброд бил над 

домакин? т тяхното :,.ПТ,1°Г ДП М" опише до кРай чешмата към село Петърлаш, защото, както пише 
сничеои п чзунш тооЛ огато при тях идвали Стеван Герлах, къщите не се виждали от чешмата. И
™бчс те безп пптно По ВСИЧКИ ДЯ ИМ тъпчат «РУ™ пътеписци от този век пишат, че Цариброд е бил търбусите безплатно. Дори ако пред очите им се разположен по околните баири
Никой н”^™ °СВеН ™Па бИЯТ мъжете Давид Унгнад (1572) също пише, че след Пирот 

Р' д< ащитава. спрял при Цариброд, под което село тече една малка
река, наречена Сукова, ляв приток на Нишава (касае 
се за Ерма). Якоб Бетцек пише, че на 3 декември 1564 
година минал през хубава долина и по два моста, под 
които тече Нишава, надвечер пристигнал в Цариброд. 
Значи и тогава, през 1564 година, на Нишава е имало 
два моста. И Антон Вранчич, пътувайки от Буда до 
Одрин (1553) отбелязал Цариброд като село, което не 
му направило особено впечатление и написал: "Прис
тигнахме в Цариброд - село, за което няма какво да се 
каже”. А Кадарино Зен през 1559 година записал, че 
край Цариброд могло да се пътува безопасно, защото 
пазачи охранявали гората от четирите краища, те бие
ли тъпани и по този начин давали знак, че може 
свободно да се пътува.

Заръча Паша софийски: 
Да дойде Младен джелейин, 

добру да се не пада: 
на Планин ижу да Прави, 
с олово да гю Покрие, 
железни врата да (Пури! 
Кой бие, да не разбие, 
кой ока, да не одока!”

назаписал:

две

ОБЛЕКЛОТОвиното
Дерншвам особено бил впечатлен от облеклото, 

по-точно от женската носия и украшенията. "Жените 
имат носия, пише той, различна от българите в Одрин. 
... Жените носят на

тази
главите си нещо като широко 

гърне и като корона, около главата тясна, а нагоре се 
издига и разширява като дълбока паница; цялата е 
накичена отвсякъде с тенекиени висулки, от двете 
страни висят звънчета, а отвъд се спускат разноцветни 
ресни и дълга тясна ленена бяла кърпа, скроена като 
покривало на свещеник; нея премятат около горната 
паница.

Всички носят ризи, извезани с разноцветни вълнени 
конци или плетки. Обущата като турските, пантало
ните им стигат до колене, надиплени и широки.

а от другите 
данъци те били освободени. Така записал Дерншвам 
разказа на своя домакин в Цариброд.

АНГАРИЯ
X. Дерншвам узнал в Цариброд и записал в своя 

пътепис, че хората от селото имали и други, твърде 
трудни задължения. В определени дни през годината 
селяните работели в полза на султана, така наречената 
ангария.

Дерншвам записал, че когато приближили Цари
брод, ги настигнали много българи, на групи от по 
двадесетина човека, идващи от Цариград, където били 
изпратени да работят ангария на султана и пашите, да 
косят трева за сено. да жънат и пр. Те трябвало да 
работят два месеца безплатно и сега бързали за до
мовете си, защото тяхното жито също чакало жътва.

Цариброд и едно друго съседно село трябвало да 
осигуряват на своя паша Али по 50 косача, а за жътва 
- по 70 души за 100 дни. Освен това за Коледа всеки 
селянин бил длъжен да даде по една кокошка и ечемик 
за едно зобене, а ако годината била плодородна - и овес 
за едно зобене.

* * *•
През XVII век вече селото започва да се оформя от” ЦАРИБРОД - ЕДНО ЛОШО СЕЛО” левия „ десен бряг н;, Нишава. А през ХУШ век то вече

. _ ° Герлах, които минал през Цариброд на било разположено край реката. На 26 юли 1718 година
юли година, го напуснал с лошо впечатление. в Цариброд пристигнал австрийският посланик граф 

Написал, че след Пирот Шаркьой пренущувахме при Вирмонд със секретаря си Герхрад Дриш, който 
I ереброд или може би Цариброд - едно лошо селце .

В опасанието си "Пътуване от Цариград до Виена”
Стеван Герлах (юни 1578) пише следното:

”На 28 юни пътувахме през ниви и скоро стигнахме 
в една тясна клисура. Там пътувахме доста време по 
каменлив път между две високи планини или скали из 
една тясна долина, през която тече един поток. След 
това от тази теснина излязохме в едно хубаво, широко, 
голямо и равно поле, което обхваща няколко мили и

записал, че Цариброд имал два моста. Турският начал
ник в Цариброд Мехмед излязъл и официално 
посрещнал австрийската делегация. При заминава
нето й, по желание на Мехмед, били организирани 
пехливански борби.

През втората половина на XVIII век Цариброд вече 
имал 90 къщи, две кафенета и два хана.

Богдан НИКОЛОВ

се очаква това, нито пък те самите могат да го допуснат. 
Например г-н Тодор Станчев, работник в граничната милиция, 

куче беше хванато, дори и не свалил служебната си 
униформа, заплашваше служебните лица, обръщайки се към 
тях с най-обидни думи, дори и в помещенията на комуналната 
инспекция. Това, което претърпяхме от някои собственици и 
специално от г-нТодор Станчев, не може изобщо да се приеме 
и да се оправдае, още повече, че те не желаят да видят реално 
ситуацията. Според процедурата на "Медиана” хванатите ку- 

й ... г........ ,..г „у,(гг,т.,., „.. чета могат да се изкупят от службата в Ниш в срок от три дни
‘ да ьпАБИ дбца! а ш к^чь1Д1А. - ьрат- и някои от онези, които заплашваха и обиждаха ’ отговорните”
ство , бр. 1666,12 декември 1997) лица, така и постъпиха, а техните кучета отново са ”на сво

бода”.,.
Същевременно искаме да изтъкнем, че от 1994 година всяка 

година се провеждат по няколко акции за прибиране на без-

ф@шюкоо/г ноши на нишашеяи
чието

РЕАГИРАНЕ

Не сме безразлични към 

проблема със скитащите кучета
Господин редактор,
Авторът на посочената статия г-н Цвстко Иванов изтъква, 

че много димитровградчани не се грижат за своите кучета и те 
свободно се разхождат из града. В по-нататъшното си изло- домни кучета. Тъй като димитровградското комунално пред- 
жение той илюстрира ситуацията и с конкретни факти, които приятие не е компетентно за такъв вид акции, а подобна служ

ба няма и в Пирот, единствената възможност е да се обърнемнаистина заслужават вниманието на цял ата димитровградска 
общественост, и по-специално на компетентните служби и към специализираното предприятие в Ниш и да му платим

немалка сума нари. Това обаче не означава, че спестяваме 
средсгва и труд - напротив! Но какво можем да направим

лица, защото в никакъв случай не трябва да се стигне до
положението скитащи кучета да нападат нашите деца, да ги 
халат и плашат...

Затова и реакцията на господин Иванов, особено онова, означават повече от техните кучета? Забравят, че и те имат
деца и са готови да се противопоставят на всички, които се

срещу несъвестиите лица, за които дори и невинните деца не

което казва в първите четири абзаца, заслужава и голямо 
внимание, и похвала, но в последния абзац той казва и след- стараят да изпълнят задълженията си, дори и да ги принудят

да се обръщат към органите на милиция та, търсейки защита, 
"Хубаво е това, че децата се радват на кучетата, но те не какъвто беше случаят на 11 декември, 

знаят, че много от зях през нощта са търсели храна по сме- Затова и г-н Цвстко Иванов, автор на статията Кой да 
тищата, кланицата или са се гощавали с м ьрша, затова са спаси децата от кучетата? , е трябвало да провери какви меро- 
мръсни, пълни с бълхи, а може би и със зараза. Но не е хубаво, приятия се предприемат от страна на отговорните господа и 
че отговорните господа знаят всичко това, гледат с безраз- да не използва непроверени данни, защото само със съвместни

сили, с доброжелаиата помощ на всички граждани на 
Димитровград можем да решим този проблем.

ното:

МОЯТА КУКЛА
Кучето е най-добрият Приятел 

на човека, а децата са най-добрите 
Приятели на кучето. Бшо и Потвър
ждение за това. Усмихнашаша 
Александра Нанкова не изйуска сво
ята жива ”кукла**, малкото кучен
це. Носи го По цял ден. И докато 
Приятелките й си играят с р 
”Барбиша” нейната "кукла” умее 
да легне По гръб, може да се надбягва 
с нея, а Понякога знае и да се скрие и 
да засПи уморена в някое кьоше. /1 * 
После Пак отначало.

личи е какво става и не предприемат нищо да се промени 
положението. Докато не стане късно, докато някое дете не 
бъде заразено или ухапано. Докога?!”

От името на "отговорните господа” желаем да кажем на 
господин Иванов, че нещата не се наблюдавате безразличие. 
На 24-ти ноември 1997 година платихме 3168 динара 
комунално предприятие "Медиана” от Ниш за прибиране на 
свободно движещите се кучета, чиято служба проведе акция 
на 11 -ти декември т.г. И какво се случи? Гражданите, 
кучета са хванати, искаха езиците да им се върнат, 
воляваха на комуналната инспекция и съответната служба от 
Ниш да работят и да изпълняват задълженията си. В споме
натата акция се стигна и до индицентни

С уважение,
Комуналната инспекция в Димитровград

КУЧЕТАТА - В КАФЕЗИна явното
Службата от Ниш за прибиране на скитащи кучета на 11 

декември проведе акция в Димитровград и крайградското 
селище Жслюша.

Мероприятието завърши напълно успешно, въпреки негоду
ванието на някои димитроградчани, които твърдяха, че някои 
от хванати кучета всъщност са техни домашни любимци.

Това подсказва, че тези собственици на кучетата 
грижили достатъчно добре за своите "любимци*.

азнн

чиито 
нс лоз-

нс са се
Б. Д.

положения, КОНГО 
предизвикаха и лица, от които в никакъв случай нс трябва да А. Т.
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и доктор ни социологически те науки, линее и Белград и 
Г I е професор |П,н 11олуиисшето икономическо училище, 

_ -ду ... Едип от мишото учени хора от Петърлаш е Кирил
№*Л Трайков, просветен работник, учител и дългогодишен
РцЛй.. I директор на основното училище "Моша Пииде" в Дими-

< тронфпд; но негова идея всяка година се организират 
срещи па училищата на националните малцинства - 
народностите в Сърбия; почнат културен и обществено- 
политически деец, носител на общински и републикан- 

! ски причинния и отличия.
I) село Петърлаш някога имало две частни кръчми - 

едната собственост на Сима Йованчин, а Другата на 
Лека Пеп1кьнн, където в мачето имало бунар ча охла- 

С "ниялък" се снабдявали от село

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

ПЕТЪРЛАШ
(Продължение от миналия брой)
Участници и инродноосвободнтслнптп борба от соло 

Петърлаш са тридесет и четирма: Илия Стонлков Вели
чков (1921), Спасен Арсов Георгиев (1926), Крум Вон- 
нов Гъргов (1914), Борис Венков Гъргов (1916), Борис 
Сгаменов Дннчев (1920), Троян Иванов Дннчсв (1911), 
Иван Соколов Иванов (1921), Йордан Милков Киров 
(1914), Драгомир Ташков Коцпч (1914), Витомир Йоле- 
нков Лазаров (1922), Иван Йслснкои Лазаров (1924), 
Петко Нацков Методиев (1925),Спасен Димитров Мин
чев (1925), Петър Наков Минчев (1919), Александър 
Йорданов Минчев (1924), Васил Лазаров Минчев (1919), 
Първан Соколов Неделков (1920), Давитко Манов Па
нов (1922), Наполеон Христов Панов (1911), Младен 
Гогов Панов (1922), Петър Кирилов Панчев (1921), Ва
сил Алсксов Петров (1915), Петър Алексов Петров 
(1919), Васил Николов Петров (1919), Никола Стефан
ов Сотиров (1915), Янаки Стефанов Сотиров (1925), 
Георги Павлов Станчев (1922), Новко Павлов Станчев 
(1920), Богдан Стонлков Станчев (1924), Новко Алек
сов Стоянов (1915), Любомир Соколов Тодоров (1923), 
Троян Йорданов Тодоров (1916), Тинко Крумов Тошев 
(1921), Иван Виронов Христов (1924). Петима от бор
ците положиха животите за свободата: Борис Гъргов, 
Петър Петров и Богдан Станчев, загинали през 1945 
година на река Босут; Владимир Георгиев Панов (1914), 
загинал през Априлската война 1941 год в Ниш; Йордан 
Кирилов Готов (1924) загинал 1943 год. при МнлоПковац 
като жертва на фашисткия терор. Председател на сел
ския народоосвободнтелен отбор от септември 1944 год. 
в село Петърлаш бил Иван Андонов. Възпоменател
ната плоча на заганалнте през народоосвободителната 
борба е поставена през 1954 на 4 юли - Ден на боеца.

Културният дом в село Петърлаш започнали да стро
ят през 1947 год.. а го завършили през 1949 год. Петъ- 
рлашани сами си правили и пекли три банкета тухли в 
Плавич. Главен майстор бил Бързи Века от Круиъц, 
добър майстор и добър организатор на работата, който 
карал другите да бързат, а и самият той все бързал и 
затуй го нарекли така, а той където ходел, все си пеел 
"Бързи Века нийе тужан, ником ништа нийе дужан" - 
въдушевено разказват нашите събеседници. При изгра
ждането помагали най-много младежите и девойките от

1

ждамо па пиенето.
Круиъц и Чиниглавци, като заменяли дърва, вар, зърн* 
пи храни, свинска маст и др. Рабаджисвали петърла- 
ШИНИ всеки ден, товарят, кврвт и докарват. "Много ху- 

' Пано и весело беше в нашето село - качва баба Полка - 
кога е неделя, на работа в поле не се иде, може да се 
пласти, но да се коси или копае - не, а прач име аб ър на 

селото. Дървен материал докарвали от Сенокос, от ме- СМиловската му шка да дойде, да правимс хоро; 
стностти Славейче - рачквча ни Митко Панов (65 годи- ОТцИме хубаво ядене, почистиме кч,щата,обелваме, а те
шен), който тогава бил ма петнадесет години, сирак, кече дошли и свирят, седнали ма патосирания ъгч.л пред 
останал млад бсч баща, но впрегнал слабите крааички и Цешкг.ината кръчма, свирят докато всички се съберат 
потеглил чведно с другите, ча да оправдае семейството итога(,а чапочне хорото,та цял ден, а летниятден голям, 
и да помогне колкото може. Кул турният дом има чала играемс, веселиме се. хубаво... па сме си пак навреме 
ча вечеринки, стая ча ч|ггали1це, смесен магачин и бара- чааършвали всяка полска работа, и къщата редили, и 
ки п петърлашини помнят много увеселения, вечеринки, млякото от добитъка редили, и рачбоя тънели, и дрехи 
таицовн чабаап. когато а селото имало много народ и 
което сега вече е минало. 1! Кул турния дом сега е ма
гнитът ма "Търгокоп”, който добре ее снабдява и рабо
ти всеки ден, и бараката иа "Сточар", където само се

Потърлашани край розериоара 1940 година

ти

па ръце плели, и дечица чували, па имало време ча 
всичко... ама имаше народ...

Бакалница в селото държал Сима Йованчин, а бара- 
Богдаи Йованчин. Почнат ковач и колар бил Баса 

изкупува млякото. Попов, който държал ковашка работилница - дукян
От 1947 до 1952 год. в село Петърлаш има Местен ,,;|Ср<ед селото, а при него работили и занаятчиите Пера 

народен отбор- заеднос Радейна, където било управле- |1())1ов и I ьора Елсиков. Занаятчия - кацар бил Манол 
чисто, в което били включени - Пронко Алексов Чапасв нсл„.|К,,вотБореиниге.а шивач Стефан Тодоров. Бръ-
от ...................... ... а Попи Дойчев от Радейна. сш|ри а селото били Станимир Горчев от Пъшлвините
секретар. Мстодия Пешквин от Петърлаш. качват, бил и С ()КОЛ Попов. Плетачни машини - ча плетене пре- 
грамотен човек за онова време и работил дълги години димц0 |)а въл,|СНи дрехи - имали и услужвали на хората 
като общински чиновник а село Смиловци. Цветанка Майчина, Полка Първанова, Пада и Митко

Много учени хора има от Пстврлаш - повече от Станчеви Лена Митина, Олга Методиева и др. В село 
тридесет са завършили виеше образование, други са със Петърлаш имало и двама фотографи - Първан Соколов 
средно образование и всички имат различни професии; „ р11ста заЯчов. Почнати ловджии от селото били 
инженери, икономисти, юристи, военни лица. ирофесо- братята Попови - Сокол. Влса. Пера и Мира, и Риста 
ри, учители, агрономи и др., които живеят и риоотят и Заячов. С пчеларство се занимавали от семейство Поп- 
Димитровград, Пирот, Ниш. Белград. Бор, Зайчар,.., но ови . Сокол „ Йордан; от фамилия Еленкови - Младен 
не забравят родното си село, идват поне два пъти в Паж>в; а „ сега има добри пчелари.

- Следва -

ка

годината.
Виден учен от село Петърлаш е Асен Виденов, който Цветанка Андреева

ЕКО-НУТРИ-ФИТО КАНТОРАТА НА 
ДОКТОР АСЕН ВИ СЪВЕТВА

За да не разсърдите 
снахата си, подправете 

нес-кафето!

ПРОГРАМНА СХЕМА НА 
РТВ "ЦАРИБРОД" ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

тикват кафените честици към стихиен танц.
Върху печката или котлона слагате джезвето 

и добавяте захар, по желание. Захарта повишава 
точката на кипене, което допринася за освобож-

Виц на деня. Хит на деня
17.00 - Дневник, реклами, малки 
обяви
17.30 - Съзвучие
18.00 - Музикални поздрави 

Сряда
16.30 - Обявяване на програмата. 
Виц на деня. Хит на деня
17.00 - Дневник, реклами, малки 
обяви
17.30 - Това е само рокендрол 
18.45 - ТВ-часовннк
18.55 - Край на програмата

Четвъртък
16.30 - Обявяване на програмата. 
Виц на деня. Хит на деня
17.00 - Дневник, реклами, малки 
обяви
17.30 - Раднохит
18.00 - Музикални поздрави

Предобедна програма
8.00 - Обявяване на програмата. 
Виц на деня. Песен за добър ден
8.10 - Метеорадар 
8.20 - А МСС
8.30 - Новини. Радио Белград
8.40 - Дневно разписание 
8.50 - На днешния ден
9.00 - Новини. Радио Белград: Пе
сен на деня
9.10 - Какво печата печатът
9.15 - Вие питате, ние търсим отго
вор
9.30 - Новини
9.45 - Реклами; Малки обяви
10.00 - Помните ли?
10.15 - Метеорадар
10.30- Новини; Хит на деня
10.40 - Околосветско пътешествие
11.00 - Вие питате, ние търсим от
говор II
11.30 - Новини
11.40 - Реклами; Малки обяви
12.00 - Миш-маш
12.10 - Метеорадар 
12.20-5 \У
12.30 - Новини
12.40 - ТВ-часовник
12.55 - Обявяване на следобедната 
програма
13.00- Първа програма на Радио 
Белград

Следобедна програма

даването на въздушните мехурчета от водата. 
Кафе с по-малко въздух е по-плътно и същевре
менно по-приятно.

От кипналата подсладена вода пак отделяте 
нещичко във всеки филджпн, за да освободите 
място за ситно смляното и не прекалено кар
бонизирано кафе. Фино мляното кафе притежа
ва по-голяма допирна повърхностс водата, което 

Моята снаха е много добра, Господ да яблагос- п°ДПОмага екстрахира нето на разтворимите ве- 
лови! Обаче откакто дойде у нас, нали е модерна, и1ества- Освен това, евентуалните по-едри час- 
наложи в къщи вместо турско да се пие нес-кафе! тици НРИ гълтане грубо дразнят езика и гърлото. 
Доктор Асене, какво да правя, защото тя ме лиши Колкото филджани, 
от най-любимото ми удоволствие - гадаене по каФе- 
обвърнат филджан.

А. Б., СВЕКЪРВА ОТ БЕЛЕШ, 
ОЧАКВА СЪВЕТ:

!толкова и лъжички мляно

Връщате джезвето на огъня, разбърквате н 
изчаквате повторното кипване (нали високите

Личи си, че положението "се е влошило, но не ТеШ,ераТури Уск„°Рява?; екстракцията!) Следва
разделяне на каймака равномерно по филджа- 
ните. "Каймакът” се състои предимно от изплу
вали на повърхността белтъчини във вид на пяна 
и задачата му е да придаде пълнота на първата 
глътка. Най-подире, в обратна на предишната 
кръгова посока, разпределяте основното съдър- 

Защо нес-кафето не прави утайка? Вместо от- ОТ джезвето- Кафето е готово. Заповя-

Започвате "на тена” и шумно да сърбате и с 
въздишка отправяте комплимент към домакин
ята. С енергично разклащане поемате послед
ната

ОТГОВОР:
ТВ "Цариброд":

е и безизходно. Лошото е, че нес-кафето 
чист екстракт не образува никаква утайка, а без 
нея можем да се простим с гледането във фил
джан. От друга страна, прозрачен е намекът, че 
турското кафе може да застраши брака на Вашия 
син.

като Събота
20.00 - Седмицата в събота

- ТВ-сериал: "Капитан Петко 
Войвода", трети епизод

- Игрален филм
Неделя

20.00 - Седмицата в събота (повто
рение)говор направете следния експеримент. Сварете 

турско кафе и го оставете да изстине. Образуват 
се два слоя, както казват физиците: горе-разтвор, 
а на дъното - утайка. Излийте разтвора в плитка 
чиния и я дръжте върху печката, докато не се 
изпари водата. На дъното на чинията остава пра
хообразно вещество, което е всъщност "нес
кафе”. Налейте малко гореща вода в чинията и 
вие получавате нес-кафе - питие! Затова на За- ,,ията’ които показват, че с измитата утайка в 
пада те предпочитат нес-кафето и "еспрессого” канализа1(ията се изхвърля и около 30% от об- 
пред турското кафе, защото но-добре отговаря ЩИЯ коФеии и АРУГИ скъпи съставки. Важно е 
на съвременния жизнен темп на младите. Пести УДополствието> особено ако кафето е придруже

но от цигара. Нали целувка без мустак не бива! 
Но да не забравим снахата. Уважаема свекър- 

сме склонни към ритуали, предпочитаме турск- — ,от Белеш! Младите нека да си пият мес
ото кафе. Ето, предлагаме Ви следната проце- каФето> а Вие със съседките си не се отказвайте 
дура за приготвяне на традиционно турско кафе, °Т тУРското- Препоръчваме Ви занапред да не 
но която е и научно обоснована. измивате утайката от кафето, а да я събирате в

Напълвате джезвето с толкова чашки вода, чашка исъхРанявате в хладилника. Покани ли Ви 
колкото са кафе-кандидатите. Без изчакване, с снаха1а с сспрессо, не отказвайте. Поблаго- 
плавни движения отлейте обратно във всеки ДаРете и със скромна усмивка добавете лъжичка 
филджан по малко вода от джезвето. Така, от консеРвиРана утайка. Хем снахата ще бъде до- 
една страна, сте направили място за прибавянето волна’ хем и1е си Докарате кафето на турски вкус, 
на захар, а от друга, по-късно, при съприкос- и М НС Ще, имате неД°стиг на чернило за гадаене, 
новение на студената вода със свареното кафе, азДРаве. 
имате условия за ускоряване и подобряване на 
утаяването. Иначе високите температури под-

- ТВ-сериал: "Капитан Петко 
Войвода”, четвърти епизод

- Игрален филмглътка и веднага обръщате фнлджана в чн- 
нийката. След минутка утайката картинно 
погрешимо ще очертае Вашия фатум!

Не сс шокирайте от резултатите на изследва-

и не- Радио Босилеград 
ФМ 103,6 Мхц

Петък
16.30 - Обявяване на програмата. 
Виц на деня, Хит на деня
17.00 - Дневник, реклами, малки 
обяви
17.30 - БУМ-98, предаване за млади 
18.55 - Край на програмата

Събота
10.00 - Весела радиошкола
11.00 - Гьердан от маниста
12.00 - Музикални поздрави

Понеделник
16.30 - Обявяване на програмата, 
Виц на деня, Хит на деня 
17.00^- Дневник на Радио "Цари
брод , реклами, малки обяви
17.30 - Култура на медиите 
18.45 - ТВ-часовник
18.55 - Край на програмата 

Вторник
16.30 - Обявяване

Експериментална програма
През делничните дни (понеделник 
- петък)
14.00 Сигнал
14.04 Хит на деня
14.08 ЗИК (Забавно-информацио
нен колаж)
15.00 Новости дана Р. Бгд, (Първа 
програма)
15.30 Интермецо (забавна музика)
16.00 Новини
16.05 Букет от пожелания (Рекла
ми, честитки на слушателите ...)
17.00 Край на програмата 
Събота: Р. Бгд Радио 202 
Неделя:
10.00 Сигнал
10.04 Фолк хит (Контакти със 
слушателите)
11.00 Новини
11.04 Букет от пожелания
13.00 Край на програмата

им времето.
А ние, по-старите, нали сме си яваш-яваш и во

с.к.
_ в СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
Защо Крали Марко не обичал лютеница?

на програмата,

€Е> 18 ДЕКЕМВРИ 1997 г. ШшШ



ОТ ГОДИШНАТА СКУПЩИНА НА ККК "ЕРМА"

НА 26 АПРИЛ НА РЕКА ЕРМА - СЪСТЕЗАНИЕ 

ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ЮГОСЛАВИЯ
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: 

ЛЮБОМИР ВЕЛКОВИЧ, 
ТРЕНЬОР НА 

"БАЛКАНСКИ“ На състоялото се
седмица годишно заседТни^на3 скупщината Тя споРтов!Те 0 Димитровград и то в размер на 7000 
кану-каяк клуба "Ерма” от ДимитпоЗ!!! Динара. Получените средства ще се използват за

Обсъден е и поиет на за млЗДежкия състав на ККК "Ерма” ще се
вентова ^

на ККК кануНкмкРнГ”ГивМиаводи” ТвГще™”
ГиГ °Т ——Дпо кану-каТк ^Юг^

клуба разчитат на парични средства от Съюза

ЗНАЕ САМО 

ЗА УСПЕХИ годи-

От 29 октомври т.г. ФК "Бал
кански” има нов треньор, най- 
квалифицираннят треньор в не
говата история. Това е ЛЮБО
МИР ВЕЛКОВИЧ от Пирот, по 
професия футболен наставник, 
завършил ДИФ. Начело на ди
митровградския футболен от
бор той трябваше да застане още 
в началото на есенния сезон, но 
поради обективни причини това 
стана четири кръга преди края
нп полусезона, когато "Балкан- Бил е треньор на няколко от_ 
ски вече беше на последното б . "Прогрес". "йед.шсгво” 
място. Това не попречи на ста- от Бела па‘ла^а... сега е в "Бал- 
рня вълк да поеме отговорната канскн" Неговото мото е: "Ра- 
работа с увереност, че ще успее бота. ред „ дисциплина". Като 
да задържи отбора в сегашната основ„Ра предпоставка за бъ- 
д,.визия, защото, където и да е дещ11те ус1Гехи тоП вижда анга- 
бнл, той винаги е имал само ус- жирането на 4-5 нови футбол..- 
пехи' сти, които да създадат конкурен-

тност в отбора. Той си представя 
, своя отбор с един стабилен вра- 

сеттодишен започва да играе фу- тар. доб централен защитник, 
тоол в младежкия състав на Ра- главен пграм на средата на тере- 
днички като вратар. Ненавъ- на „ голмайстор. След няколк- 
ршил 16 години, той става ти
туляр в тогавашния "Полет”, а 
през 1967 се връща в "своя" "Ра- 
днички". На 18 години за пръв

на Б. Димитров

”ЖЕЛЮША” Е ВТОРА В ОКРЪЖНАТА ДИВИЗИЯ
В последния кръг от есенна- пак се на второ място. Имайки 

на първенството в Ок- предвид нивото на професиона- 
ръжна дивизия Пирот желюша- лизъм

Любомир Велкович пререгистриране в съответствие 
с новия закон. Очаква се отбо- 

на футболистите, реално рът да се подсили с още някои 
ни пропуснаха шанса да спечел- е отборът да заеме първо място футболисти от "Балкански”, а 
ят и първо място. Все пак с една и от следващия сезон да се със- също така и съставът на упра- 
точка по-малко от първокласи- тезава в Нишка зона. вата, където са необходими
рания "Напредък” от Извор, те В момента в отбора всички са хора, които да се занимават сфи- 
осъществиха извънреден резул- на почивка. Подготвя се годиш- нансовите въпроси на отбора, 
тат. Още повече, че отборът е но събрание и документация за д. с.
възобновен само преди лет-шест 
месеца. За няколко месеца от
борът бе консолидиран, получи 
ново управление, събра петнаде
сетина футболисти, предимно 
бивши членове на "Балкански” 
или играчи с двойна регистра
ция. Футболистите изиграха ма
човете в общинската лига Пирот 
и като второкласиранн попадна
ха в Окръжната дивизия, където

та част

На 18 декември 1997 година се 
навършиха 40 ТЪЖНИ ДНИ от трагичната 
смърт на нашата непрежалима дъщеря, 
сестра и зълва

Велкович е роден през 1949 
година в Пирот и още тринаде-

ДАНИЦА АНГЕЛОВА 
от с. Дукат, Босилеградско

Зли хо 
живот н,
ни отнеме скъпите спомени за нейната 
доброта, честност и човеколюбив 

Вечно скръбящи: 
майка Дафинка, баща

ото приятелски срещи по време 
на подготовките на отбора, в зра свирепо прекратиха нейния 

а 35 години, но никой не може да
пролетната част на първен
ството той е запланувал да спе
чели 20 точки на домашен и 10 на 
чужд терен. Със сегашните 12 
точки от есенната част това и;- 

във втора дивизия. Ак- бъде достатъчно "Балкански 
тивно играе до 19/9 година, след

път е включен в състава за мач 
срещу "Слога" в Кральево. а 
през 1968 е член на състава, кой
то влиза

Владимир, брат 
Денчо, сестра Славица, снаха Снежана и 
многобройни роднинио шшшшще

ПП ” ИБЕР” 
Босилеград 

предлага:
- ГОЛЯМО новогодиш
но и коледно нама
ление на цените с 

10% на всички стоки в 
магазините си на 
територията на 
Босилеградско 

община.
- стоките ще се 

продават с намалени 
цени от 15 декември 
1997 г. до 7 януари 

1998 г.

да остане в дивизията - още пове- 
което работи като футболен на- че че отборът се ръководи от 
ставник в Радннчки в продъ
лжение на три години. Шеф на 
специалистите е бил в два ман
дата (през 86/87 и 94/95 г.).

такъв специалист като Велк
ович.

На 14 ян 
половин
мил съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ 
ветеринарен инспектор от 

Димитровград
Знаем, че не е сред нас, но е в сърцата

На 21 декември 
ще посетим гроб<
ските гробища и ще положим цветя.

От неговите най-близки

и 1998 гоуар 
година от с

дина се навършва 
:мъртта на нашия

д. с.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА БК 
"ДИМИТРОВГРАД - ПАНОНИЯШПЕД"

ни.
I тази година в 11 часа 
а му на Димитровград-ОПОРА ЩЕ СЕ ТЪРСИ СРЕД 

МЛАДИТЕ БАСКЕТБОЛИСТИ
В началото на миналата седмица в Димитровград се проведе 

годишна скупщина на димитровградския баскетболен клуб 
"Димитровград-Панонияшпед”, на което бе обсъден и приет фи
нансовият отчет и отчетът за работата на клуба през тази година. 
След това присъстващите се запознаха с предложената концепция 
за финансовия план и програмата на дейностите за 1998 година. 
Приет е и новият Статут на клуба, в който са направени известни 
юридически корекции, съгласно новия Закон за спорта.

При разглеждането на финансовия отчет за тази година бе 
подчертано, че баскетболният клуб не е изразходвал всичките фи
нансови средства, които е получил от общинския Съюз на спор
товете, а ги е предоставил на другите клубове от нашата община, 
на които тези средства са били по-нужни.

За председател на Скупщината на клуба е избран Владица Соти
ров, а за председател на Управителния отбор е преизбран Зоран 
Тричков. За членове на Управителния отбор са избрани: Зоран 
Тричков, Зоран Геров, Ивица Миланов, Славна Димитров, Иван 
Леков, Драган Симеонов и Сашко Митов, а за членове на надзи- 
рателния отбор: Иван Симов, Васил Милев и Зоран Миланов.

За тазгодишните състезателски резултати на баскетболния 
клуб говори треньорът и капитан Зоран Геров. Той между другото 
каза, че димитровградският отбор тази година се е състезавал в една 
слаба дивизия, в която практически е бил принуден да играе. Кла
сирането на таблицата (спечелено е второто място) той оцени като 
сравнителен успех. Геров акцентира върху факта, че димитровград
ският отбор занапред трябва да се опира предимно на младите 
баскетбол исти.

Следващия сезон фланелката на БК ”Димитронград-Пан- 
оиияшпед” няма да носи центърът Цветан Филипов, който зами
нава за Канада. Младите баскетболисти Никола Иванов и Данорин 
Гюрджевски са записали факултети, така че и те няма да играят 
редовно за отбора. В клуба разчитат на ветерана Веселин Матов, 
който през тази година е играл малко поради неприятна контузия. 
Много се очаква и от Тони Алексов.

За цялостен принос към баскетболния клуб за почетни членове 
на клуба са обявени Йеленко Видаиович и Васил Милев. По този 
повод бяха им връчени комплек ти от рисунки на художника Ме тоди 
Петров. Със същата награда бе отличен и Слава Димитров, 
завеждащ кантората на спедиторската фирма “Паноиияшпед” в 
Димитровград, която през тази година спонсорираше баскетболния 
клуб. "Канадецът” Цветан Филипов бе награден е комплект от 
картини на Мето Петров и комплект от химикалки.

На 25 декември 1997 година се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ от 
преждевременната смърт на нашия мия съпруг, баща, дядо и свекър

КИРИЛ АНДОНОВ 
от Димитровград

Изминалите десет години не успяха да 
заличат спомените за него и ние, неговите 
най-близки, вечно ще го помним.

По повод годишнината от смъртта му на 
този ден в 11 часа ще посетим гроба му на 
димитровградските гробища и ще поло
жим цветя.

Опечалени: съпруга Цветанка, синове 
Милорад и Саша, дъщеря Кръстина, снахи 
Венета и Светлана, внуци и други роднини

СТР
"КОЛОНИАЛ”

Босилеград
честити

на всички свои ку
пувачи новогодишни

те и коледни 
празници с намалени 
цени на стоките си с 

15%. Намалението на 
цените важи от 15 

декември 1997 до 7 
януари 1998 година

На 21 декември т.г. се навършват три 
скръбни години от смъртта на

Д-р КРЪСТА ГЮРОВ 
ветеринарен лекар и запасен 

капитан от Димитровград
Изминалите три години не попълват 

празнотата, която остави в нашите сърца. ; Тг ЛК*; 
Спомените за твоя лик и дело ни дават сили > 
в тъгата ни, но болката остава.

На този ден ще посетим неговия вечен дом 
на димитровградските гробища. |

Семейство Гюрови IСЪОБЩЕНИЕ
Молим абонатите на 

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

Абонаметът за тази 
година възлиза на 52 
динара, а джиро-смет- 
ката на издателство 
“Братство" е: 42500- 
603-1-9529, СПП Ниш.

Редакцията

"Братство", На 20 декември т.г. се навършва една 
година от смъртта на нашата мила майка, 
съпруга, баба, сестра и близка

НАДЕЖДА АЛЕКСОВА 
от Димитровград

стео^с^които^ни даряваше, ^за^тощмте

АНа320 декември що дадем па™™^лниа 
димитровградските гробища. Каним бли 
зки и познати да присъстват.

От нейните най-мили.
Б. Димитров
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Д^М^®^?*сатиРа * забава
Моля, без 
докочение'Кафабшицрш е&рлн

САМО ЗА ЕДИП ЛЕК А Г 
ИМА РАБОТА».

След откриването на амбула
торията н с. Пъртононинци пър- 
топонинчани бяха твърде дово
лни и коментираха, че е най-до
бре в нея да работи някой отмно- 
гобройните лекари, родени 
ва село.

Н това отношение обаче съ
ществува един голям проблем: 
кой от тези лекари трябва да ра
боти тук? Д-р 11овко Велков е 
анестезиолог, но понеже в амбу
латорията няма хирургия, за не- 

работа тук. Д-р Са 
Белград е гинеколог, но тъй ка
то в селото няма млади жени, и 
ча него няма работа в амбулато
рията. Д-р Трайко Соколов е 
болекар, но и той не е нужен, 
зищото пъртононинчани са ста
ри и нямат зъби. Д-р Симеон Ба
сов е иевронсихиатър и ако дой
де той, за него ще има толкова 
много работа, че едва ли ще 
мери време да се прибере в къщи 
в Димитровград!

КОЛЕГИ
На едно погребение се срещ

нали поп Аца и един митничар. По
път поздравил митничаря със 
"здравей, колега!”

- Откъде-накъде аз и ти сме 
колеги? - попитал митничарят.

- Е. как да не сме колеги - въз
разил попът. - Ти вземаш такса за
излазак из землье”, а аз за "ула- 

зак у землю”.
НАЙ-ДЪЛГИТЕ ПОСТИ
Попитали дядо Тошко Горя- 

нов от село Височки Одоровци 
кога са най-дългите пости.

- Абе деца, за мене най-дъл
гите пости са напролет, когато 
измия кантите от мастта и ги 
сложа на плота да се сушат.

ПЕЧАТИЕБОГДАН НИКОЛОВ

се удари че/деОптико помпим за себе, ким бе требило да
се ядосувал. Или печатат пече ударен Оаш 

небе баш тия, требило некон

ми

у 4ве Перо, 
Гви/\ЦШАН ЩК 
и и опйсуно кмви 

. сл<о и що слю ? А

печат, ебак иут съм 
куде требе, или не се види добре,

другога службенпка. Разкарували су 
пунш съм се йърчал и успут проклинал 

намислил нървшппом печата.
Чеше по онова време кп/а узпмаоше рсквнлщнт. Ония що пети

ма пет доин-

Оггис.ую.4 у Л
чутуру -НЕ/АоХ& 
Д.А РИ ПОГОДР.'

в то- нлн
ме мло/о, по 

тогава що недруг печат от
не колко

еуоше добичетата, дойдоше и место три, у писа ли
Гребаше да закарам две. Е, ама закарам лп две, че останем 

йодно добиче не може да унрегнеш у кола. Откара я
чета. 
с бедно, а
бедно, ония там запели да докарам две, показую ми списък, а одоле 

врата. Опп/ап съм намразил печатите и се боим

ва отго няма
отпечат како

ньп како /явол от тъмнян.
дж„бе ми. Наступи после време иа печатие. За сващо. Испрате 

печат до половината. А отдоле
зз»-

..... призовку да давам откуп - 
че три букве: С.Ф. - С. Н. Я се илашео най-м лого от буквуту ифг\ 
Одека су нашлн туя букву - не знам. Ама све до четвърто одслсиис 

идеше у главу. Учител ькьата муку си имаше: караше ни да 
думамо "фасул”, а нибе беома зачели "васуль", иа "васуль .Аума- 

дека правилно било да се каже "фабрикеГ, а не ' вабрика , 
ама нибе дома си оратеомо "васуль' и "вабрика"... Колко пручкье 
бе строшила от главете ни, пак не знам, ама нали смо шоискье

ииII)
к,УчЧ- не ми

на-
ше ни

4^1

главе - нищо не помага.
Пнтубем я беднога мастиляра кво требе да значе тея букве 

иакраят, а он се засмея, па рече. "Смърт па фашизма - свобода на 
народа'. Значи оная буква значи "въшльизъм . А не, каже он: 
"фашизъм". ”/Зрбре де, знам, през тея годи не въшлъосамо, значи 
въшльизъм, щом се каже въшка, а нс фъшха!"

"Абдс вънка'." - изрова он кико вол.
После тея букве мануше да пишу, та ми олъкну. Ама с печа- 

тбете, същата работа. Иа сваку ретишку - по печат, по два, па 
и три. И нс само на рстпшкьстс.

Тука преди пстнабсс-двабсс годинс бео заклал бедно прасенце за 
Божпч, отурил га и опърлил, измил, да му се ненагледаш: ко рибка. 
Изнесо га на назарат, ка бедън дойде при мене с чанту и рече: " И е 
може да га продаваш - нсма печат'.". " Чскаб, къв печат за заклано 
прасе?". "Такъв печат - да не бе болно'." "Па абдс, напиши му 
ретишку, че платим, а ти удари тия печат щом бе дотам 
зачело”. " Ис може! Че га носиш у бстеринарницуту'.”.

Щом требе да га носим - че га носим. И однесо га. Ония там му 
извадите изнутрицуту, нещо гледаше, носле се спогледаше, па 
бедън узе некикъв печат кико длан и удари у бутат на прасето. 
Помодрс бутат, я се вати за главу: ”Станете, бре човеци, кои са 
че ми купи прасето, погледайте ко га умодристе! " Тека ис по 
пропие, съга га носи и не се плана!, че га продадеш'." Я забоварп за 
изнутрицуту, узе прасето и даде господ истина та га продадо. 
Ама отъгаб не съ м износил заклано прасе на пазар.

Све това с печатпете немаше да ви распраям, ако онуя вечер не 
се прибира от чаршиюту у пукат и узе легъсн и жешку воду да си 
истрива некикъв печат от дланат.

"Кво ти бе това?" - пптубем га.
"Печат!" - отговара.
"Видим да бе печат, ама защо на дланат и от куде ви печатие 

да се играбете?"
" Нс се шрабемо, дедо, ама ка идемо у диско, а тия на врата що 

пущаю ни удараю и по бедън печат, та да не се шберцубемо".
"Знача, удараю ви жиг кико на препичаната?”
"На коя прашчина?" - питубе унукат.
"Нищо - кажем я. - Па имаю ли они право на това, има ли 

пропие?"
Колко я знам - рече унукат - нсма те къв пропие. Ама ония там 

на вратата ръмпалиис сала/ си прописую. И по-добре бе да нс се 
распраяш с ньи..."

Я нищо нс каза, само прегълну и си помисли че идем ютре у 
общинуту да питуием има ли пропие за теквия печатие 
ли свак да си прописубс кико си очс.

Целу ноч не мъгну. Превърча се по хребетът, а ка съм замъгнул, 
и да нс съм замъгнул, некикви мустакати ме ватите и 

почеше да удараю печатие по мене. Я сквичим кико

[‘ли.’
Л &

{(' I
/у Ь>ЦЛи;

- А на мен така ми се ис
каше...

• Попитали Марк Твен 
знае ли някакво средство про
тив любовта от пръв поглед.

- Знам - отговорил писател
ят. - Втори поглед!

• Изглеждаш ужасно! Да 
не би да си загубил някого?

- Напротив. Очаквам бебе!
- И защо тогава си тъй раз

тревожен?
- Чудя се как да съобщя то

ва на жена си...
• Какво искаш да ти по

даря за рождения ден? - пита 
съпругата.

- Едно оръдие! - отговаря 
съпругът.

- Никога няма да купя по
добно нещо!

- Казах ”не”! Кой командва 
в тази къща?

- Ти, разбира се! Но ако 
имах оръдие...

• Скъпи, какво предпо
читаш: една красива или една 
интелигентна жена?

- Нито едната, нито друга
та, скъпа, нали знаеш, че оби
чам само теб...

• Той:
- Любов моя, наистина ли аз 

съм първият мъж в твоя жи
вот?

п. с.

КУМЕ, ИЗГОРЯ ТИ 
ПОРТМОНЕТО!

Кандидатът за президент на 
Сърбия, Драголюб Мичунович - 
Мичун заяви в Цариброд, че много 
почита българското малцинство и
че дори има кумове между юго
славските българи. Проверихме - 
точно е. Той, като главен кум, за
едно със Сп. С. от Цариброд са 
били официални свидетели при 
венчавката на 3. и М. Герин от 
Сливница.

Обаче, на 7 декември кесията 
всички мъже винаги задават на кум Мичун изгоря! 
този въпрос?

Тя:
- Разбира се, мили! Но защо

Да видим на кого ще изгори 
кесията на 21 декември.

с. к.

ГАСЕНшик Кадъррисува: В Димитров

—!уСие е уу&ше.

и може

П\.7 а може

прасе, ама
нищо не помага. Сабалс ка се разбуди, све ми кошчине утърнеле, 
па си помисли първо че идем при доктура, а после у общинуту.

Изиеднуш ногье ми се одсскоше: кво че стане, ако и доктурбетс 
кико тия у диското искараю пропие на свакога болнога да ударс 

печат, та да не се шверцую при два-три доктура на дън?по
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НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ


