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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПО ПРЕЦЕНКА НА БРИТАНСКИТЕ ИКОНОМИСТИ

ОБЕДИНЯВАНЕ 

ИЛИ ОБЕДНЯВАНЕ ЮГОСЛАВИЯ В ГРУПАТА СТРАНИ 

В СВЕТА С НАЙ-БЪРЗО РАЗВИТИЕада може нашата страна 
икономически и кул
турно да се развива и да 

бъде съвременна, необходи
мо е да се сплотят усилията 
на целия народ, на всички на
ши граждани. Трудните вре
мена понякога разделят хо
рата, разделят цели народи. 
Но трудните времена могат и 
да ги сплотят - здраво, твор
чески... Да обединим всичко 
с каквото разполагаме: вре
мето, енергията, силите и до
брата воля в полза на по-до
брия и по-хуманен живот, в 
полза на съвременното раз
витие на родината - са ду
мите на президента Слобо- 
дан Милошевич от Нового
дишното му пожелание към 
югославските граждани.

Поемайки функцията 
президент на Република 
Сърбия в навечерие на Но
вата година, Милан Милути- 
нович подчерта пред депу
татите в Републиканския 
парламент:

- Развитието е нашият 
отговор за всички последи
ци от времето, което загър
бихме. Това значи възста
новяване и афирмация на 
основните ценности, как- 
вито са трудолюбието, про- 
фесионалността, честност
та, отговорността, соли
дарността, хуманността, 
патриотизмът и национал
ното достойнство. Проек
тът за възстановяването и 
развитието се базира върху 
две основни предпостав
ки. Първата е в мира, сво
бодата и независимостта, в 
укрепването и афирмация- 
та на Югославия като дър
жава на равноправни граж
дани и републики- Сърбия 
и Черна гора. Втората е в 
обединяването на всички, 
които могат, умеят и миле
ят за развита, стабилна и 
силна Сърбия. Ние сме бо
гати с разлики - и етничес
ки, и верски, и партийни. Те 
могат да бъдат и наше пре
димство, доколкото всеки 
- независимо от национал
ността, вероизповедани
ето и партийното си опре
деление - даде собствен 
принос за развитието и ре
формите.

Тези думи на двамата 
президенти, най-отговорните 
държавни мъже, показват 
какви са целите ни през Но
вата година и как най-лесно 
те могат да се реализират. 
От друга страна, те сочат и 
опасностите, които могат, 
най-меко казано, да забавят 
очакваното ни развитие. За- 
щото без обединяването на 
всички градивни сили у нас, 
няма да може да се сфор
мира ново републиканско 
правителство, което пък от 
своя страна може да доведе 
до нови разпри и кавги, до 
нови избори. Няма ли обеди
няване - ще има обедняване!

В. Богове

Средна и Източна Европа, включително и СР Югославия през Първа на листата страни с най-динамично развитие е Босна и 
година ще имат най-бързо развитие - преценяват експертите Херцеговина, в която при повишена международна помощ се 

на британското списание "Икономист”.
В обнародвания тези

тази
очаква увеличение на стопанската дейност с цели 35%. 

дни световен преглед, в който се пре- От друга страна, най-слаби стопански резултати по преценка на
ценяват икономическите перспективи на 186 държави в света се аналитиците от Лондон, ще имат страните от Югоизточна Азия, 
предвижда стопанското развитие на Югославия през тази година да като последица на валутната и финансова криза в този регион на 
отчете увеличение с 6 процента. Въз основа на това нашата страна
е наредена сред групата от двадесет държави с най-динамично В анализа се посочва, че най-успешните до сега стопанства в 
стопанско развитие. Азия - японското, южнокорейското и тайванското, през новата

Британските икономисти предвиждат, че средното увеличение година ще бъдат в групата страни с най-бавно икономическо разви- 
обществения продукт в страните в прехода от Средна и Източна тие.

Европа през 1998 година ще бъде 4,2 процента. По такъв начин този 
регион ще отчете най-ускорено развитие след падането на кому
низма и преминаването на пазарна икономика в началото на това дейност от около 8 процента в сравнение с 1997 година, 
десетилетие, посочват аналитиците на сп. "Икономист”.

света.

на
За разлика от тях Китай ще се нареди сред най-успешните в 

икономическо отношение държави с повишаване на стопанската

ПЛАНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ЗАВОД ЗА ТРУДОВАТА БОРСА ЗА 1998 ГОДИНА

РАБОТА ЗА 320 000 РАБОТНИКА
• През миналата година приети на работа рекорден брой млади специалисти - около 20 000

Доколкото бъдат обезпечени страна на млади специалисти, през тая година трябва да бъдат ито в различните фирми вече са 
заплануваните средства чрез Ре- Повече средства през тая година значително по-големи. Обета- провъзгласени за излишна ра- 
публиканския завод за трудовата ще бъдат подсигурени и за про- новката в стопанството е по-до- ботна ръка. Поради недоимък 
борса би трябвало да намерят грамите, целещи възможно по- бра, а предстои и процесът по на материални средства Репуб- 
работа около 320 000 души, което вече млади хора да намерят ра- приватизацията, който предста- ликанската трудова борса през 
е 140 000 повече отколкото през бота на село или да се завърнат влява важен източник на нови миналата година не е финанси- 
1997 година. Според думите на ди- на село. С тази програма би средства и за обезпечаване ра- рала програмите по обезпечава- 
ректора на Завода Слободан трябвало да бъдат обхванати ок- бота на безработните млади спе- нето работа за такива случаи.

Необходимо е именно част 
Доколкото приватизацията от средствата, осигурени чрез 

души, които за пръв път грами, според думите на Слобо- се провежда със запланувания приватизация на обществения и 
получават работа и още за толк- дан Дробнякович, зависи до го- темп, може да се очаква през държавен капитал да се целена- 
ова работници, които ще минат от лама степен от прилива на сред- 1998 година да се осигури работа сочат към обезпечаването на

ства в Трудовата борса, конто за около 100 000 работника, ко- работа за излишните работници.

Дробнякович запланувано е да се оло 45 000 души. 
подсигури работа за около 160 000

циалисти.
Реализацията на тези про-

една в друга фирма.
- През 1997 година успяхме да

преизпълним плана но осигуря
ването на работа за млади и та
лантливи специалисти, стажан
ти и волонтсри и вместо за 15 000 
ние обезпечихме работа за 20 
000 млади работници. Това не
съмнено е голям успех, като се 
има предвид, че през месец юни 
миналата година на списъците 
на безработните имаше около 25 
200 млади специалисти с виеше 
образование. Благодарение на 
нашата акция това число чувст
вително е намалено. Само през 
идващите няколко месещ» сме 
запланували да финансираме 
работните места за около 21 000 
млади специалисти, което трик
ратно е повече отколкото през 
същия период миналата година - 
казва Дробнякович.

Републиканският завод за 
трудовата борса, по думите 
директора Дробнякович, ще 
предложи на правителството на 
Сърбия, подобно на страни те от 
Европейския съюз, да осигури 
облекчения за фирмите, които 
дават работа на млади специал
исти. Една от възможностите е 
фирмите, които обезпечат рабо
та за млади кадри с виеше обра
зование, известно време да бъ
дат освободени от плащането на 
данък върху заплатите на таки
ва специалисти.

През тази година Републи
канската трудова борса ще фи
нансира и програмите за намал
яване на безработицата чрез от
криване на еднолични фирми от

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ

шт150 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА адшрр ХРИСТО БОТЕВ §■§
Нооата 1998 година започна за Бъл- 

гария с отбелязваното на един забоде- 
жителен юбилей - 150 години от рож- 
дението на гениалния поот, публицист и . 
революционер Христо Ботев (25.12.1847 /
/6.1.1848 - 20.5./1.6.1876). По този повод ггЩ§ 
на 6 януари 1998 година в Калофер - род- ЩШ 
ното място на гози титан на духа и ми- Щ 
сълта - се проведоха тържества, на които Щ .Щ 
присъства президентът на България Пе- 
тър Стоянов, както и представители на В®? 
различните политически сили в стра
ната. С това беше поставено началото на

ар

на ||1|
поредицата културни прояви, които ще се ' .рдф 
проведат през тази юбилейна година. Те /ЩШ 
ще бъдат организирани от Националния 
комитет, сформиран за отбелязването на До края на годината организаторите са 
тази знаменателна годишнина. Предста- предвидили различни изложби, питера- 
вители на Комитета поискаха от през- турни вечери, издаване на юбилеен вест- 
идента съдействие за набиране на спон- ник и др. Във връзка с това президентът 
сори които да финансират програмата на предложи да бъде организиран и семи- 
честването. нар за българисти, посветен на творче-

Над 40 милиона лева ще са необхо- ството на Христо Ботев, 
дими за осъществяването на всички ини- По време на тържеството в Калофер 
циативи в рамките на тържествата, съоб- на 6 януари държавният глава произнесе 
щи пред журналисти председателят на слово и прие традиционния Богоявленски 
фондация "Христо Ботйов“ Боян Ботев, парад на българската армия.

Г.А



НОВИНИ ОТ БЪЛ ГАРИЯДОГОВОР В СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ

НАБЛЮДАТЕЛИТЕ 

НА ООН СИ 

ОСТАВАТ НА 

ПРЕВЛАКА
ЗА

БОТЕВ
Генералният секретар на ООН Кофи Анан предложил в 

годишния си отчет за Съвета за сигурност мандатът на 
наблюдателската мисия на ООН на полуостров Превлака да 
бъде продължен.

Именно мандатът на сегашната мисия на международ
ните военни наблюдатели изтече вчера.

Генералният секретар на ООН Кофи Анан предлага 28-тс 
наблюдатели да останат там още 6 месеца - до 15 юли тая 
година.

По време консултациите на затворено заседание на 
Съвета за сигурност е постигнато съгласие във връзка с 
необходимостта мандатаът на мисията да бъде продължен. 
Специална резолюция за това беше гласувана във вторник 
на 13 янари, само два дни преди изтичане на мандата на 
сегашната мисия.

И днес българският дух стои завързан в един 
възел, брусен от времето и стихиите, глозган от 
покварата и скептицизмът! И е неразвързан! Гова 
е Ботев, който дойде да ни освободи, а направи от 
всички ни свои роби.

Любовта му и пълната му саможертва към 
народа и земята го направиха чуден, невероятен. 
По примера на Караджата и Левски, които пла
менно възлюби и последва, той пожела да бъде 
между самодивите, братските орли и милостивите 
вълци и, може би, той сега е там.

Той видя народа, земята си - видя майка си и 
либето си, но вече беше много късно да се спре 
при тях - той ни ги посочи, отмина ги и ”умря , 
защото времето му се беше изпълнило, а смъртта 
беше победена приживе.

Защо го понесохме в душите и сърцата си, 
защо пеем песните му и тръпки лазят по тялото 
ни? Какво получихме от слабите му ръце, та бла
годарността ни към него стана толкова огромна и 
ние толкова немощни за нея?

Нима смъртта е приятна и гробът - удобен за 
почивка. Та не са ли по-приятни парковете на 
Париж и по-удобни хотелските легла? А народа - 
нима е сега повече роб, или повече свободен от
тогава? Кое от Ботевите желания е осъществимо,

даде, за да го запази от безсърдечните. Той 
даде
”свои братя невръстни - да помним и знаем и 
като него да мрем за тая чудно хубава и вечна 
майка-земя.

Ех, майко, ти ни раждаш и пак ни при
бираш! Какво ще правиш ти без песента, воп
лите и бунта на децата си? Ти би онемяла! 
Пощади децата си, които те обичат!

Ще догорят ли запалените от поета наде
жди и ще стихне ли огънят на пламналия дух, 
обхванал простите народни души? Та какво са 
робството или свободата пред тоя огън и тая 
любов, които нямат начало, нито край. Без 
тях, обаче, смъртта и пустотата ще се веселят 
в сърцата ни, ще ни сковат и изпепеляват, а 
ние ще обеднеем, па макар и всред най-тлъсто 
благоденствие. Ботев прие онемялата и за
глъхнала земя от дедите ни, насели я и оживи 
за вековете, изяви българския човек, даде му 
път за изминаване, определи съдбата му в 
света и историята, и стова го направи смислен 
за самия него и задължителен за другите на-

на земята си своето име, а нас назова
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ 
И БЪЛГАРИЯ

300 МИЛИОНА 

ДОЛАРА
СТОКОБМЕН ПРЕЗ 

ТАЗИ ГОДИНА

за да се убедим в разумността и ползата на делото 
му?

Тоя луд син всели в нас божествената лудост и 
тялото му се сви като спаружена ябълка върху 
пръстта, която той целуна, и ние нито го потърси
хме, нито го намерихме.

Неговият дух обаче се понесе с песен и тревога 
над страната ни и стана небе на България.

В нея пеят същите робини и жънат същите 
жетварки - песните им се предават по радиото, а 
потта им се стича на същата земя. Слънцето из
пича хляба на нивите, жари наведените зърбове - 
тънка пара се издига и от тях, и от разораната 
пръст. Като дъждовният облак, тоя син в най-чист 
порив я напои с алената си кръв и върху нея ведно 
с вятъра прошумя неговият стих, затрептя като 
копие, забито в жива плът. Стенанията, воплите, 
радостта и глъчката се носят като чучулигите и 
орлите над земята, като вълци бродят и вият, а 
хорската безнадеждност се търкаля като тръне от 
вятъра в полета. Земята е населена, земята е жива, 
земята пее и проклина... Какво ти даде тоя син, от 
кого искаше да те защити и кой му подшушна тоя 
подвиг - да умре, както всичките синове издъхват 
прави върху тебе? Сигурно е умрял от любов към 
тебе и от гняв към тия, които не те обичат. Най- 
простата и велика любов?

Той опозна своя народ чрез сърцето си, и него

Външнотърговският обмен на югославското стопанство с 
България би трябвало през тая година да достигне около 300 
милиона долара, което би било с 50% повече отколкото през 
миналата година. Това заяви в Крагуевац Радивое Андонович, 
директор на Представителството на Югославската стопанска 
камара в София.

-И двете страни съзнават, че все още дори приблизително не 
са използвани всички възможности, каза Андонович и добави, 
че Балканите са забележително икономическо пространство за 
нас. Освен големите пазари на Русия и Китай, в момента Бал
каните са най-важна ориентировка на нашето стопанство. Пред
поставки за това има. Отношенията ни с България са добри, 
защото няма отворени политически и други въпроси, което е 
солидна основа за взаимно изгодно сътрудничество и на плана 
за икономиката. Освен това комуникациите между нашите две 
съседни страни са на високо ниво, а няма голяма разлика и в 
степента на икономическото развитие. Според думите на Ан
донович, България предлага суровини и възпроизводствени ма
териали, а Югославия готови изделия, предимно селскостопан
ски машини и транспортни средства, както и стоки за широко 
потребление - обувки, облекло, изделия от гума и селскостопан
ски продукти. Както се очаква, само заводите "Застава” от 
Крагуевац могат да пласират в България свои изделия на 
стойност от около 15 милиона ДМ.

- В стокообмена с България се очакват и нови облекчения, 
преди всичко поради недостига на валутни средства и в двете 
страни. Необходимо е например да се подпише междудържавен 
договор за премахване на двойните данъци, както и митнически 
и други облекчения. Тогава наистина обменът между двете 
съседни страни би могъл да се увеличава значително по-бързо 
- каза Радивое Андонович.

Андонович очаква и отделни страни-членки на Европейския 
съюз да отворят по-широко вратите си за икономическо сътруд
ничество с нашата страна.

роди.
Без Ботев няма България! ”На тая робска 

земя” той стана небе, което я огрява и опло- 
дява - самата нея и "свободния-дух” на тия, 
които я работят.

Той не пожела да направи повече, защото 
наистина няма по-велико от това - да оплодиш
народа си, да превърнеш въздишките му в 
стих, плача му в песен и страданието му в 
подвиг и саможертва!...

И в най-облачните и бурни дни българ
ската земя ще има свое слънце - Ботев!

Илия Бешков

Париж - 1939

България плаче за 

” История
славянобългарския”

България се поклони за последно пред Пай 
исиевата "История” в невиждан патриотичен 

на 10 януари. Стотици българи се наредиха на 
огромни опашки във фоайетата на Националния 
исторически музей от сутринта. Няколко хиляди 
души влезоха в залите до 14 часа, обявиха от НИМ. 
Първият ни музей остана отворен до 
черта, защото притокът на хора не престана.

Херметизираната витрина с Паисиевия ръко
пис заприлича на саркофаг. Разплакани жени 
окичваха

Кой се распорежда от наше име?” - 
драматичните импровизирани послания в книгата.

Боли ме сърцето, че се изнася такъв ръкопис 
от България , довери поетът Найден Вълчев, до
вел цялата си фамилия на поклонение в НИМ.

Междувременно се разбра, че заповедта на ми
нистър Емма Москова за връщането на "Исто
рията” още не е пристигнала в музея.

ето някои отек
стаз

ПРЕЗИДЕНТСКИ ШАМАР късно ве-
По време на робството българските свещеници предпочи

таха турските зандани и нерядко смъртта, вместо да се откажат 
да служат на отечеството си. Днес ние искаме по-малка жертва 
от нашите архиереи - да се откажат от своите постове.

Скандал е, че 7 години Българската православна църква 
страда от разкол и че нейните висши духовници

камерата с карамфили, а възрастни мъ
же повдигаха на ръце невръстни деца, които целу
ваха стъклото. Хората чакаха с часове само да 
зърнат "История славянобългарская”, 
покланяха, трети гласно пустосваха предстоящо
то изнасяне на ръкописа.

Симетрична по големина опашка се изви пред 
книгата на НИМ за впечатления. "Дано 
скоро се върне в родината!”, "Връщането й е фор
ма на национален нихилизъм”, "Българското да 
остане в България”, "Книгата е на

/Ткригиналът на Паисиевата "История" 
КУ изчезва мистериозно от Зографския 

"астиР лРез 80-те. На 13 септември 
/996 г. ръкописът е подхвърлен в стаята 
на секретарката на Националния 
рически музей. Книгата е увита във вест
ник. По-късно анонимен мъж обяснява 
по телефона на директора Божидар Ди
митров, че оставя "Историята" в музея, 
защото е патриот.

не могат да
намерят сили в името на народа да се обединят и да му помогнат.

Твърде дълго търпяхме тази ситуация, а тя е срамна. Това 
което ме ужаси, е, че обществото и двата синода започват да 
свикват с разкола и като че ли това статукво не им пречи.”

някои се
исто-

час по-
(Из словото на президента 
Петър Стоянов в Калофер)
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НОВОГОДИШЕН ПРИЕМ В КОМАНДВАНЕТО НА ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ 

ВСИЧКИ ЗАДАЧИ
• ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА - ФАКТОР ЗА СИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО • ПО
СТОЯННА ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК • ВОЙСКАТА - ШКОЛА НА ЖИВОТА.

В навечерие на Новата годи- 
командващия Трета армия на 

ЮВ генерал-полковник Душан 
Самарджич организира тради
ционния новогодишен прием за 
журналистите, на който ги за
позна с резултатите, които лич
ният състав на Трета армия от
чете през 1997 година.

През отминаващата година, 
каза генерал Самарджич, в по
деленията на нашата Армия осо
бено беше наблегнато върху бо
еспособността за изпълняване 
на поставените задачи, а се ра
боти и върху реорганизацията 
на командуванията и поделени
ята.

на

ЗА ПРЪВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

КЛЕТВА НА НОВОБРАНЦИ
На 10 януари т.г. за пръв път в казармите на Димитровград 

клетва дадоха новобранци-граничари, които ще изкарат военната 
си служба в Димитровград.

След като дадоха клетва пред знамето, "че с честта и живота си 
ще защитават независимостта и териториалната цялост на СРЮ", 
новобранците бяха поздравени от коменданта на граничните части 
Горан Петкович. Поздравяваща! младите граничари от името на 
Общинската скупщина, председателят Никола Стоянов изтъкна, че 
този тържествен момент ще остане вечно в спомените ви, а с това 

и нашият град, който, докато сте войници, ще бъде и ваш град". 
Обръщайки се към родителите и роднините на войниците, Стоянов 
им обеща, че техните синове тук ще бъдат приети като наши 
съграждани, защото това е традиция за този край, за нашите хора, 
когато става дума за войници от войската на Югославия.

След това, в присъствието на родители, роднини и много 
граждани на Димитровград, младите войници подписаха клетвата. 
За тях и всички прцсъстваци на тържеството членовете на фолк
лорната секция от Основното училище изнесоха подходяща про
грама.

- С професионалното си от
ношение към поставените зада
чи в областта на бойната подго
товка личният състав на нашата 
Армия отговорно се ангажира с 
опазване на единството, морал
ната твърдост на поделенията, 
като при това бяха полагани по
стоянни грижи за всеки човек 
поотделно. Едновременно с това 
нито за ми

войската. През годината, която 
загърбихме 262 войници станаха 
шофьори с ”Ц” и "Е” категории, 
130 - най-различни машинисти, 
повече от 600 готвачи, около 200 
шивачи, бръснари, и обущари, 
над 900 радиотелеграфисти и те
лефонисти, и около 800 различ
ни електромеханици за видео - и 
аудио- техника и пр.

В рамките на редовните си 
дейности инжинерните поделе
ния в нашата Армия дадоха и

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН 
ПРИНОС В 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
СТРАНАТА.

Това потвърждатат 105-те 
километра реконструирани пъ
тища, водопроводните канали с 
дължина 8 188 метра, превозва
нето на 98 717 кубически метра 
различен строителен материал, 
в резултат на което е отчетен 
доход от 5 милиона динара. Про
дължават и работите по изграж
дането на автомагистралата 
Ниш - София (от Комрен до 
Просек), чиято стойност е 15 ми
лиона динара.

Голям принос в опазването 
на здравето не само на армей
ците, но и на цивилните лица в

тази част на страната даде Воен
ната болница е Ниш, която 
през Новата година отбелязва 
един изключителен юбилей -120 
години съществуване и работа. 
През 1997 година персоналът на 
Военната болница в Ниш е по
ставил диагноза на 7 443 цивилни 
лица, лекувани са повече от 320 
граждани и са направени повече 
от 4 500 най-различни прегледи. 
От кръводарителите сред наши
те армейци през отминалата 
вече година са събрани около 1 
500 литра кръв, с което е спасен 
животът не само на много наши 
войници и командири, но и на 
цивилни лица.

Всичко това красноречиво 
потвърждава, че освен изграж
дането на боевата готовност на
шите армейци са дали забележи
телен принос и за стопанското 
оцеляване и развитие на роди
ната, което е неоценим принос и 
за цялостната стабилизация на 
нашето общество, - приключи 
генерал Самарджич новогодиш
ната среща с журналистите бла
годарейки им за обективното ин
формиране за дейността и жи
вота на войнишките колективи 
на Трета армия през 1997 година.

в. в.

г не беше забраравяно 
сътрудничеството на армейците 
с народа в зоната на отговор
ността на Трета армия.

И през тая година нашите
граничари отчетоха високи ре
зултати при опазване ненаруши- 
мостта на държавната бразда и 
осуетиха почти всички опити за 
нелегално преминаване, красно
речиво доказателство за което 
са данните, според конто, през 
1997 година са разкрити и пре
дотвратени почти 120% повече 
такива опити, отколкото една
година по-рано - каза генерал 
Самарджич.

ШКОЛА НА ЖИВОТА
- Когато говорим за резулта

тите в бойната подготовка в 
поделенията и командуванията 
трябва да посочим и нашия при
нос за получаването на профе
сии и занаяти, които ще бъдат от 
полза за младите войници и ед
новременно с това и за общест
вото след уволняването им отНовобранецът Владан Пеятич от Приеполье казва: "Щастлив 

съм, че дадох клетва да защитавам родината. Сега съм истински 
войник. Щастлив съм затова, че дойдоха моите родители, братя и 

момиче Марияна Тодорович. Не съм бил досега в 
Димитровград, но сигурно ще имам възможност да го опозная . А 
майка му казва: "Това е вторият ми войник. Първият, сто го тук, 
той беше войник в Призрен. Надявам се пак да дойда във вашия град 
при сина".

120 ГОДИНИ ВОЕННА БОЛНИЦА В НИШмоето

ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ 

ВОЕННО-САНИТАРНИ 

ИНСТИТУЦИИ В ТАЗИ ЧАСТ 

НА ЕВРОПА

А. Т.

Ф@Т0 ОКО /.Жа
/ щ
&

Щ' 'т., У'
-120 години е голям Период <п71 време, който пачалпикаъш па I/атинска окръг д-р Иован 

па разделя оШ откриването аа Военната бол- Зланшч, г рау опичал никтЪ па гр. Наш Зоран 
ница в гр. Ниш уо сега - кала па шържеаииспошо Жпвкович, ректорът па Ниш кая университет 
събрание По случай юбилея па Военната бол- Проф. д-р Брапимир Джорджевич, деканът па 

Ниш геперал-Полковник Ду шап Самар- Медицинския факулшеш Проф. д-р БранкоЛо- 
джпч, командата, ТреХПа армия па Югославска- вич и директорът па Клиничния център в Наш 
ши поиска. Проф. д-р Чедо Кушлеишч.

АЙ щ
Л\Щм' шиш а

г 1 %у?
По случай на юбилея Военната болница ар?. - Военната болница а Наш е една ош най- 

старите аоенио-медицииски институции не Ниш бе удостоена с Барелеф па Гепералщаба на 
само а шили часШ на сСПрапаШа, по а на Каро- ЮВ. На уПравшиеля на Военната болница, 
ПеНския континент. Няколко Поколения лека- Полковник д-р Чедомир Косшич, това високо 
ри и други здравни работници а пея винаги са Признание връчи началника на Санитарното 
усПявали със самоотвержеността си да Прео- управление към Генщаба на ЮВ, генерал- майор 
долеят всички трудности и През най-тежките доцент д-р Милисав Милешич. 
времена за нашия народ и неговата войска, из
пълнявайки Последователно високохуманните дение и трудови организации, с 
си задачи - каза 1енерул Самарджич. наша болница в Ниш Поддържа дг*л1о7одишно

Па тържественото събрание Присъаиву- Плодотворно сътрудничество, също бяха удо- 
ваха и видни гости, сред които и д-р Мирослав аиоени с различни Признато» и 7рамоши. 
Милетнч, началник на Санитарното управле
ние т>м Гепералщаба на Югославската войска,

АКА...НЕ ВИЖДАТ (ЛИ)

Много заслужили работници в това заве- 
които Воен-дена бяха махнати рейсовете па 

”паркинга” пред Гадилото кафене.
Само за няколко 

Автотранспортното от 
Съответната служба е поставила знак, че всяко паркиране 
тук е забранено, но няма кой да го спазва. И ето че 
автобусите пак са си паркирани на същото място както и 
преди, въпреки забраната.

В.С.Б.

А. Т.
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СЛЕД ИЗБОРИТЕ В ОСНОВНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГА
НИЗАЦИИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВО В ОВРСИЛЕН СИНДИКАТ - 
ЗАЩИТЕНИ РАБОТНИЦИ

стабилно. Според неговите думи в нашата об
щина през 1997 година не са регистрирани 
сериозни нарушения на обществения ред и 
сигурността на движението. ”В областта на 
общите управителни работи служителите от 
ОВР в Димитровград са проявили изключи
телна акуратност - исковете на гражданите са 
решавали за възможно най-кратко време (по 
принцип - за един ден). През миналата година 
тук не е регистриран нито едни конфликт на 
национална основа. Също така нито един гра
жданин не се е оплаквал от некоректно по
ведение на служителите на реда” - каза между

Б. Д.

В Отдела на вътрешните работи в Димитров
град на 30 декември м.г. бе проведено тържест
вено заседание на представителите на Главната 
колегия на ниво на Службата на вътрешните ра
боти - Пирот, на което началникът на СВР в Пи
рот подполковник Мирко Джорджевич но тър
жествен начин връчи признания на двама работ
ници от ОВР в Димитровград - Николай Пейчев, 
шеф на Отдела за общите работи и Александър 
Спасов, полицай по движението.

Говорейки на тържественото заседание, на- 
ОВР в Димитровград майор Тошко

По-голяма част от исковете на работниците, конто търсят защита 
от съдилищата са основателни. Правата им обаче се нарушават и 
след съдебните решения, понеже някои от Д!гректоритс и работо
дателите не искат да ги реализират.

По време на току-що приключилите избори в основните синди
кални организации членовете на Съюза на синдикатите в повечето 
предприятия и колективи в републиката настояваха за укрепването 
на синдикатите, за да защитават интересите на работниците. 
Защото в настоящия момент те са изправени пред много трудности: 
работят при променени обществени отношения и условия, някои 
предприятия все още не са успели да осигурят работа за всички 
работници, други пък изобщо не работят. Поради това някои от 
работниците получават ниски и нередовни заплати, докато други 
изобщо не ги получават. При това директорите и работодателите в 
определен брой предприятия злоупотребяват с ’ неограничените” 
си законни права и пълномощия и неоснователно наказват с па
рични глоби или уволняват работниците. Да не говорим за това, че 
настояват да бъдат ”и прокурори, и съдии” т.е. да решават всичко 
сами - без участието на синдикатите.

Пред такива и подобни затруднения са изправени и работещите 
в определен брой предприятия и колективи и в Сурдулишка об
щина. "Някои директори и работодатели съвсем очевидно нару
шават правата на работниците. Като се има предвид това, на рав
нище на Съюза на синдикатите в Пчински окръг, е сформирана 
юридическа служба от трима юристи - двама във Враня, а един във 
Владичин хан - които оказват безплатна помощ на работниците. 
Тази помощ се състои от съвети, посредничество, до защита пред 
редовните съдебни институции”, казва Бошко Петкович, предсе
дател на синдикалното представителство в Сурдулица.

През годината, която отминава, над 150 работника от Сурду
лишка община са потърсили помощ от компетентните инспекции 
и от съда. Повечето от исковете на работниците са били осно
вателни н Общинският съд в Сурдулица с решенията си ги защити 
от незаконните решения на директорите им.

"За много от работниците трудностите продължават и след 
съдебните решения, когато те трябва да влязат в сила. Директорите 
и работодателите си правят оглушки, търсят различни "оправ
дания" да не ги приложат и по тоя начин продължават да нарушават 
правата на работниците", подчертава Петкович.

По време на изборите в синдикалните организации работниците 
отново актуализираха становището на синдикатите по въпроса за 
излишъка на работна ръка: "Няма излишни работници, а има не
достатъчно работа и директорите са длъжни да осигурят такава". 
На събранията си те поискаха да не се нарушават законните им 
права. В повече предприятия и колективи работниците бяха съвсем 
конкретни, като поискаха в синдикалните документи, включително 
и на Единадесетия конгрес на Съюза на синдикатите на Сърбия, да 
се включат решения, които да ги защитават от евентуалните сво
еволия на директорите и работодателите.

Вместо заключение ще цитираме думите на Петкович, който 
каза: "В никакъв случай няма да се съгласим с директорите, които 
не могат да осигурят работа на работниците, които не умеят да 
организират производството и които настояват да запазят креслата 
си чрез неоснователното провъгласяване на работниците за тех
нологически излишък и уволняването им”.

чалникът на 
Марков оцени състоянието на обществения ред в 
нашата община през миналата година като твърде другото майор Тошко Марков.

ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 
В БОСИЛЕГРАД

МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - 
ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА

С приемането па поп Статут Общинската организация на пенсионерите в Босилеград е преименувана 
в Сдружение

Към края на изтеклата годи
на в Босилеград се проведе от
четно събрание на Общинската 
организация на пенсионерите, 
на което бе приет нов Статут, 
отчет за работата през послед
ните две години и орентационна 
програма за работа през тази го-

онерите в Босилеград е устано
вила сътрудничество с общин
ските организации на пенсион
ерите от Сурдулица и Владичин 
хан.

1997 година - още на 14 души. 
Разходите за пребиваването им в 
баните е поел Фондът за инва
лидно-пенсионно осигуряване 
на Република Сърбия.

Както и винаги досега, и през 
отчетния период пенсионерите 
са давали свой принос в разре
шаването на комунално-битови
те проблеми в средите, където 
живеят. Пенсионерската орга
низация е сътрудничила успеш
но с обществените структури, и 
по-специално с Общинската ор
ганизация на Червения кръст и 
Центъра за социална работа, до
като сътрудничеството с Об
щинската скупщина и отделни 
нейни органи и служби, както се 
посочва в отчета, не е било на 
завидно равнище.

През изтеклата година Об
щинската организация на пенси-

Отсега в рамките на Сдруже
нието на пенсионерите ще дей
стват 9 местни сдружения: Боси-. 
леград, Радичевци, Бранковци, 
Долно Тлъмино, Долна Лисина, 
Назърица, Горна Лисина, Долна 
Любата и Горна Любата. Подо
бряването на материалното по
ложение на пенсионерите през 
настоящата година ще бъде пър
востепенна задача не само на 
местните сдружения, но и на 
Сдружението като цяло. Сдру
жението и по-нататък ще се гри
жи за здравословното състояние 
на членовете си.

дина.
Изнасяйки отчет за досегаш

ната дейност на организацията, 
председателят Иван Деспотов 
между другото изтъкна, че Об
щинската организация на пенси
онерите в Босилеград, в която 
членуват 1214 пенсионери, ус
пешно изпълнява своята функ
ция. На материално слабите пен
сионери тя е давала съответна 
материална помощ. През 1996 
година на 10 свои члена е съз
дала възможност да ползват без
платно балнеолечение, а през м. я.

НОВОГОДИШНАТА ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД

Весело и без 
инциденти

И в Старческия дом беше 

весело
Новата 1998 година жите

лите на Димитровградска общи
на посрещнаха весело и с богата 
трапеза в ресторантите, кафене
тата, дискотеките, жилищата си 
и други места. Както и нався
къде в страната и по света ново
годишната вечер не мина без 
"обезателните” пиратки (петар- 
ди). Въпреки това не е регистри
ран никакъв инцидент, т.е. нито 
едно лице не е наранено от тях.

От компетентните в Отдела 
на вътрешните работи узнаваме, 
че в Димитровградска община 
през новогодишната вечер не е 
регистрирано нито едно наруше
ние на обществения ред и спо
койствие. Снабдяването на 
града и околността с ток и вода 
е било нормално.

В. Божилов -5-

I - Щт:БОСИЛЕГРАД I

тШ:ПРЕДЛОЖЕНИ СА КАНДИДАТИ 
ЗА СИНДИКАЛНОТО 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

А
ШЖ::

На състоялата се преди ня
колко дни конференция на Съ
юза на синдикатите в Босиле- 
градска община беше приет от
четът за току-що проведените 
избори в основните синдикални 
организации в общината и план 
за работа на общинското синди
кално представителство за тази 
година. Бяха предложени и кан
дидати за новия състав на пред
ставителството.

Според решението на члено
вете на конференцията, синди
калното представителство в Бо-

седател на Съвета на Съюза на 
синдикатите в Пчински окръг 
Божидар Йович да бъде преиз
бран на този пост.

Очаква се тези дни Съветът 
на Съюза на синдикатите в ок
ръга да обсъди предложенията и 
предложените кандидати да из
бере на посочените постове.

■-
ЙШ

По повод новогодишните 
празници в Дома за стари лица и 
пенсионери в Димитровград на 
26 декември м.г. учениците от 
основното училище "Моша Пи-

яде” изпълниха културно-худо
жествена програма пред старци
те и персонала на учреждението.

Самата новогодишна нощ в 
Дома премина весело. Новата 
година тук посрещнаха заедно 
със старите лица и някои от 
работещите в учреждението. На 
17 деца, чиито родители работят 
в Дома са подарени новогодиш
ни колети.

Тъй като това единствено по 
рода си учреждение на терито
рията на Пиротски окръг няма 
достатъчно финансови средства 
за текущо поддържане на Дома, 
по молба на директора Петър 
Стойнев публикуваме броя на 
джиро-сметката на учреждени
ето, на която гражданите на на
шата община, както и други за
интересовани лица от страната 
(особено тези, чиито близки са 
настанени в Дома) могат да вне
сат
сметката е: 42802 - 603 - 7 - 838.

В.Б. Б. Д.

ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ В ДИМИТРОВГРАД

40 НОВОГОДИШНИ КОЛЕТИсилеград освен председател, ще 
има още четири члена. Члено
вете на конференцията приеха По повод новогодишните празници Съюзът на
становището досегашният пред- инвалидните пенсионери подари 40 колета на най- 
седател на представителството бедните и болни членове на тази организация. 
Станиша Митов да бъде преиз- Новогодишните колети са съдържали: 5 килогра- 
бран на този пост, а Добринка брашно, 1, 5 литра олио, 2 килограма захар и 
Стоичкова, административен ^0 грама кафе. Споменатите 
работник в "Напредък", Иван УРени чрез потребителската кооперация "Пенси- 
Асенов, преподавател в основ- онеР”> която работи в рамките на Съюза на ин- 

училгаце, Предраг Трай- валиДните пенсионери. Тази кооперация е сфор- 
ков, строителен инженер в "Ус- миРана пРез миналата година, а членовете на Съ- 
луга” и Славко Насев, кондук-’ юза автоматично са членове на кооперацията. Ко- 
тор в "Автотранспорт” да бъдат опеРаторите нямат никакви задължения 
избрани за членове. Присъства- опеРаЦията, освен да издължат членския си 
щите на събранието също така към Съюз а т който е 30 динара на година, 
предложиха досегашният пред- Според думите на председателя на организа

цията г-н Данило Джорджевич, през миналата го

дина чрез кооперацията инвалидните пенсионери 
са купили на по-ниска заводска цена около 10 тона 
брашно, 4 тона олио и 3 тона захар. В момента 
стойността на стоката, с която разполага коопер
ацията "Пенсионер”, възлиза на около 25 000 ди
нара. Кооперацията располага с 3 будки и едно 
кафене. До края на този месец би трябвало да 
бъде открит и един магазин. Понастоящем 8 
са на постоянна работа в кооперацията.

Членовете на Съюза на инвалидните пенсион
ери, които желаят, имат възможност по един 
седмично да бъдат прегледани безплатно 
вестния димитровградски лекар Никола Цветков 
с когото Съюзът

изделия са осиг-

лицаното

път 
от из-към ко- 

внос
средства. Броят на джиро-е сключил договор.

Б. Д.
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ДИМИТРОВГРАД

ПРИГОДНИТЕ ЮТЯ КАТО РАЗВОЙНА ОШОВА
затова са изразходвани огромни средства защото ласо без тбптз ри и железничари - останаха е поискала от Югославия да експлоатира това находище
установят всички природни потенциаГе голТ,а и пое коТос?аиз\Тзмонтираието на теснолинсйката този като компенсира въглищата с електроенергия. До сега 
ДН всичко отговорна работа. Някои от тях са очевидни шностгз“ "ЪТНИ връзки с вътре- е преговаряно няколко пъти, но все още няма конкретен

СтаРа планина за природен нагледните факти: От откриването на мина ”Епма”до В °Рганизация на предприятията Шамот от Ара- 
,ава за Димитровградско по-целесъобразно 1960 г. броят на жителите в Дерекула е увеличено 42% нДжеловаЦ и Керамика” от Младеновац/Теозавод” от 

използване на природните из- м 1 У У н сл/ /о, Белград бе провел проучвания на огнеупорна глина в
развитие ;■ - : *:'--Щ*^** местността "Църне Ровине” недалеч от село Бребе-

вница. Резултатите от тези изследвания са положите
лни. Установени са значителни запаси от огнеупорна 
глина и са направени полупромишлени опити. Те пока
заха, че тази висококачествена глина може да се изпо-

всеки анализ на

вече

точници за стопанско 
на Висок.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
И ВОДНИ РЕСУРСИ

лзва в производството на огнеупорни материали и в 
керамичната промишленост.

Последните констатации, направени от органи
зациите ”Шамот”, "Керамика” ”Геозавод” и ”Силика” 
от Гостивар през средата на 80-те години на века го
ворят, че би било най-рентабилно да се построи цех за 
производство на така наречената "обгорена глина” 
като полуфабрикат, годен за по-нататъшна прер
аботка. Опитът на строителното предприятие "Град- 
ня”, съвместно с една фирма от Аранджеловац, да за
почне производството на малки пещи за лаборатории 
изолирани с огнеупорна глина, остана безрезултатен.

От другите суровини чието съществуване е уста
новено на територията на Димитровградска община 
заслужава внимание камъка наречен "черен порторо" 
намерен в околността на село Сенокос. Проучвания на 
находището не са правени, а обработените образци 
бяха наистина прекрасни.

В настоящата статия няма 
подробно да се занимаваме с те
зи общоизвестни ресурси. Иска 
ни се да се спрем по-задълбоче- 
но върху ресурсите които са ве
че изследвани, чиято експлоата
ция е започвала, но в последст
вие прекратена. Става дума за
геологическите изследвания и 
водните потенциали. Защото ос- 
вен селското стопанство, в Ди- 
митровгардскн край почти няма 
стопански отрасъл чието разви
тие да се базира на природните 
ресурси. А те в никакъв случай 
не са малки и не са за подценя
ване.

Резултатите от проведените 
досега геоложки проучвания не
съмнено са положителни. Док- 
олкото те покажат, че същест
вуват запаси от определени полезни изкопаеми, изслед
ванията значи са положителни. Резултатни са и онези 
проучвания, които могат да потвърдят, че предполагае
мите резерви са недостатъчни и негодни за екелоатация, 
защото ни карат да променяме първоначалните си 
планове и да не харчим безпричинно средства, труд и

... И МИНИЦЕНТРАЛИ
Жителите на Дерекула много повече очакваха от 

идеята в местността "Манастир” в Трънски Одоровци 
да се построи язовир на река Ерма. За първи път тази 

идея бе включена в Програмата за уреждането на по
речието на река Морава за периода 1965-85 год. В нея бе

Мината "Мъзгош"

за да намалее с цели 30% веднага след закриването на 
мината. Хората от този край се върнаха към вековния 
си занаят - печалбарството, но сега вече
окончателно да го напускат и да се преселват. запланувано да се построи язовирна стена с дължина

Едновременно с мината "Ерма” бе закрита и мината метра, с която да се защити системата "Джердап". 
"Мъзгош", къдсто се копаеха лигнитни въглища. Огро- Водите от тази акумулация биха се използвали за регу

лация на нивото на водите в поречието на Ерма и за

започнаха
80

мни са разликите между тези две мини. Каменните въ
глища в Ракита могат да се копаят само от ями, докато прозводство на електрическа енергия. Запланувани бя- 
лигнитът в Мъзгош се намира в повръхностння слой. ха Две водоцентрали от по 15 мегавата, едната недалеч 
Залежите тук са изследвани неколкократно: през 1947, от Погановския манастир, а втората край село Суково. 
1955,1975 и 1978 г. Проучванията потвърдиха съществу- За целта бяха изготвени и идейни решения, както и 
ването на два слоя въглища на площ от 2 квадратни елаборат за експроприация. ^
километра - единият с дебелина от 4-5 метра, а втория Свлачището в село Завой, което затвори коритото 
от 6 до 18 метра. на река Височица, спря тоя проект, защото бе дадено

Община Димитровград е правила опити за активиз- предимство на водоцентралата Пирот . Сега вече мо- 
иране на мината "Мъзгош”, но без резултати. И минно- жс отново да се пристъпи към реализациятя на тази

идея. понеже приключи изграждането на Завойската

време.
Димитровградският край в това отношение е сра

внително добре проучен, потвърдено е наличието на
запаси от полезни изкопаеми - метали и неметали, въ
глища и друго. С изключение на въглищата, за оста
налите суровини само се знае. че съществуват и нищо 
повече. Проучванията на запасите от каменни въгли
щата в околността на с. Ракита и Вучи дел датират от 
1920 година, когато беше установено, че този басейн 
започва от гр. Перник в България продължава на юго
запад към югославска терито
рия. Проучванията били ор
ганизирани от А кционерско дру
жество, подпомогнато от то
гавашната Пожаревачка банка.
От изкопаните 3 108 тона през 
1926 година продукцията нараст
ва на 60 000 тона през 1929 го
дина. Въглищата са копани в 
ямите "Вучи дел”, "Вражя црък- 
ва”, "Вражйи камик”, "Козар- 
ник" и воденичище”.

За нуждите на мината е пос
троена и теснолинейка от Раки
та до Суково и съпровождащата 
я инфраструктура малка хидро
централа, работнически квартал 
и дуринг

еле ктроце нтрала.
Проучването на природните залежи в един район 

никак не е лесна и малка работа. Това е дълготраен 
процес, който струва много. Вложените средства из
искват ангажирането не на ентусиасти а на истински 
професионалисти, макар че ползата от ентусиастите, в 
първия етап е голяма. Професионалисти обаче трябва 
да обмислят решения за пълноценна експлоатация, ко
ято да дава и печалба.

От неметалните полезни изкопаеми заслужават вни
мание и т.нар. аиденмшш, октрити в местността "Ко- 
рито"недалеч от село Долна Невля. Проучванията, ко
ито вече приключиха, сочат че установените залежи са 
достатъчни за по-дълга изгодна експлоатация. Ан- 
дензнтите в Сенокос са отлични за горната настилка на 
асфалтовите шосета.

Посочваме данните за проведените изследвания на 
природните ресурси в Димитровградски край, за да под
чертаем, че изразходваните огромни средства за тях не 
бива да се пренебрегват. Напротив, Необходимо е да се 
обмисли стратегията за откриване на производствени

Р ............... ..... или преработвателни цехове. Нека този процес да трае
Експлоатацията на в ьгл 4 по трасото на тесиолинойката сега о асфалтно шосо и по-дълго време, но нека не се отминава, защото това

та беше прекратена през 1962 го- __ исс пък буди известни надежди за утрешния ден. Защото
дина. Гова беше време на ев - ,.п^гм мини енергийния комбинат Колубара и Електростопанст- суровините и горивата, като нсвъзобновими ресурси,
нага енергия, когато бяха закр вото в Сърбия, ка го организатори на геоизследванията, ТрЯб,ш да дочакат и своите пет минути. А те няма да се
в страната, включително и м а *• "Р. ' " ‘ също така не успяха да я активизират. забавят. Ето защо още сега си струва да се готвим за

=По^гватГжиа г РЕШК11иЕ иМд гягще бъде ~
Едното е дн „ търсят заштгерссо.......... шца които Кофпф^Зп^ожаню ип Димитровградска об-

змаем Бабушнишкя обптина е предприемала такива биха открили мината ат/, основа па дадената вече кон- щипа предлага изключителни предимства и за разп ти- 
ини.татияи Т, тя печултатите не сме информирани, цесия. Въз основа на идеята на инж. Милко Златанов ето на съобщенията, туризма и ир. С организирана и 
ИзвсстниТт ни само резултатите от проучванията в и инж. Борис Борисов посредством Теозшюд” от Бел- добре обмислена дейност трябва да се създават услоаня 

» ™ к, ,ъто осем сондажа са дали град през 1984 година а Киев бяхв изпратени обазци. за впрягане на тези ресурси в бъдещите двигатели на 
иегаггмпии п,5 ™ , певетият не бил завършен до Целта бе да се изучи възможността зв химическа прер- развитието. Природните потенциали, кадровата и те-
коай ГоипитгУобюю минзли през три слоя висококал- аботка на въглищата По лабораторен начин е получено хничсска оспособеност на общината изискват нключва- 
орични каменни въглища с дебелина от 0,5 до 4 метра, известно количество висококачествен изкуствен тор и него и на заинтересовани
Тогава било доказано наличието на залежи от 21 085 боя за дърводелството. Възможностите за промишлени Птр Тос**' Д Ди„и,ро.граД
тона 1 преработка на тези пз.глищв не са проучени.

ЕВТИНАТА ЕНЕРГИЯ 
ЗАКРИ МИНИТЕ

О!М| 16 ЯНУАРИ 1998 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕБАБУШНИЦА

ЕСТЕСТВЕНО РОЕНЕ НА 
ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО” ЛИСЦА” ИЗНАСЯ В ИТАЛИЯ, 

ГЕРМАНИЯ... Пчелните семейства се стремят към размножаване и образу
ване на нови семейства. Подготовката си за роене те най-напред 
започват с изграждане на гъртееви килийки и с отглеждане на 
голямо количество търтеево пило, за да се оплодят младите майки.

Когато майката снася яйца в ио-големи количества в килийките 
за пчели, тя снася яйца и в търтеевите килийки. 15 дни след 
снасянето на яйцата в търтеевите килийки, пчелите започват да 
изгражда т маточни килийки по страничните и долните ръбове на 
питите. Ако изградят само 3-4 маточника, това означава, че семей
ството се готви да подмени майката, понеже е изтощена или повре
дена Ако пз.к пчелите изградят 20-30 маточни килийки, които са 
залегнати с яйца, това означава, че семейст вото непременно ще се

Белградския моден панаир през октомври
на дваНай-известната фирма отБабушница, "Лис- 

ца”, тези дни постигна още един изключителен 
успех: сключи договор за продажба на дамски 
мидери (корсети) на пазара в Италия, Герма
ния, Гърция и Словения на стойност 20 милиона

на
миналата година. С две представяния 
панаира ”Лисца” получи две "Златин кошути !

За реализацията на петгодишните сделки с 
партньорите от споменатите страни в "Лисца” 
са приети нови 30 работника. Това е осъще
ствено с помощта на Фонда за стопанско разви
тие на Сърбия, който на бабушиишката фирма 
е дал средства за набавка на нови машини 
стойност близо един милион и двеста хиляди

ДМ.
Това се осъществи благодарение на създа

дената неотдавна собствена фирма в Мюнхен,
ние на висок- нано преди всичко това е потвържде 

ото качество на продукцията на "Лисца”. В пол
за на това твърдение говори и втората "Златна 
кошута”, която "Лисца” получи за своето бельо

ДМ. рои.А. Т. Още по-добър знак, че семейството ще се рои е когато то 
намалява своята активност повече от 15 дни, а пчелитезапочне да

се намират по крайните пити, входа на кошера, когато на долната 
страна на слитащата дъска образуват малък грозд т.нар. брада и 
когато се чува по-силен звук в кошера. През тези дни пчелите 
намаляват храната за майката, а тя напълно прекъсва да снася яйца, 
изтънява, става много лека, за да може да лети с роя.

Роенето става през май, юни и юли, преди или по време на 
главната паша, а може да бъде и четирикратно.

ПЪРВИЯТ РОЙ ("ПЪРВАК”) излиза на 9-ия ден от залагането 
на матичниците с яйца, т.е. от деня, когато са затворени първите 

в топъл, тих и слънчев ден от 10 до 14 часа. Тоя

В БОСИЛЕГРАДСКИ "ПРОГРЕС"

ХЛЕБАРИТЕ ПАК ИСКАТ 

ДА СЕ ДЕЛЯТ
онези, които не работят. Според тях във фирмата 
няма средства да се подменят износените машини 
и съоръжения в хлебопекарницата и съществува 
опасност тя да спре. А това, както се подчертава, 
ще бъде фатално за всички.

Осемте работника настояват от едно малко 
предприятие да не се правят две, още по-малки. 
Настояват да се набави инструментариум, съоръ
жения и материал за работа в сервиза и тене- 
киджийската работилница и да се създадат въз
можности всички да работят и да създават доходи. 
Доколкото все пак се стигне до поделяне, ще се 
дели всичко, казва се в отговора на осемте работ
ника. Според тях обектите трябва да се разделят 
така: на хлебарите да остане хлебопекарницата в 
града и рухналите някогашни малки хлебопекар
ници в Горна Любата, Горна Лисина и Долно Тлъ- 
мино, а целокупното останало имущество - сегаш
ният услужващ център и старата сграда в града, 
което има далече по-голяма финансова стойност, 
да остане на тях.

Какво ще стане с инициативата на хлебарите, 
не е известно. По всичко личи, че съдбата й зависи 
от това на коя страна ще застанат петте души в 
администрацията. Осемтте души предлагат адми
нистрацията да се раздели в двете предприятия в 
съответствие с броя на работниците. Хлебарите 
настояват с тях да тръгне цялата администрация. 
Според добре осведомените, това е единственната 
възможност на хлебарите да се отделят.

Инициативата на работниците в обществената 
хлебопекарница в Босилеград, работеща в рам
ките на предприятието "Прогрес”, да се отделят и 
да формират самостоятелен хлебозавод отново е 
актуална. В края на миналата година единадесетте 
работника в хлебопекарницата от общо 24-те ра
ботещи в предприятието възобновиха инициати
вата си за отделяне, която бяха подели в началото 
на миналата година.

Работниците в предприятието неотдавна раз
искваха този въпрос и застанаха на становището 
конкретно решение да се вземе в края на фев
руари или началото на март - след като обсъдят 
миналогодишния си финансов отчет.

Мненията по въпроса са различни. Докато хле
барите настояват да се делят, останалите работ
ници или оспорват инициативата им или пък "ба
лансират” мненията. По-точно казано, осем души 
са категорично против, а петима служители в ад
министрацията засега ”не са за нито едно реше
ние”.

маточници, и това 
ден сутринта, до излизането на роя, няма никакъв летеж на пчелите. 
В началото на роенето малко, а след това все повече, пчели излитат 
от кошера. В срок от 5-10 минути роевете пчели напускат кошера 
и с весело бръмчене кръжат над него, чак докато не се включи 
майката. След излизането на майката, роят лети към най-близкото 
подходящо място - дърво, под стряха на покриви и пр, където се 
хваща и образува грозд.

Ако времето е хубаво и след роенето, роят на това място остава 
30-40 минути, а най-много два часа. Ако случайно настъпи лошо 
време, той може да остане на това място и няколко дни. След това 
роят се отправя към предварително избрано и подготвено 
жилище - коруба в дърво, дупка в скала, празен разборен кошер или 
тървна или пък друго подходящо място.

ВТОРИЯТ РОИ (”ВТОРАК”) излиза на деветия ден от изли
зането на "първака”, доколкото условията са благоприятни. На 
осмия ден от запечатването на маточниците излиза младата майка. 
Тя бързо пълзи по питите и започва да изпуска продължителен 
пискав глас. На този звук отговарят други майки в същия кошер, 
които са още в маточниците. Писъкът на тези майки е много 
по-глух и по-къс. С рояка излизат повече млади неоплодени майки, 
които летят по-бързо и по-далече. Затова тези роеве се хващат

ново

Основната причина, поради която хлебарите 
искат да се делят, е че осем души в предприятието 
(трима в автосервиза, двама магазинери в услуж- 
ния център, двама, оказващи услуги с парно ото
пление на някогашната фабрика за чорапи и шеф 
на някогашния тенекиджийски цех) не работят от 
1992 година насам. Всъщност отиват на работа, 
почти нищо не работят, а получават редовни за
плати. Хлебарите са написали в инициативата си, 
че не са в състояние и занапред да издържават и

по-далече от пчелника и на по-високи дървета.
Доколкото не прекъсне т.нар. ”роева треска”, на тетия ден след 

”вторака” излиза третият рой, а след три дни може да излезе и 
четвърти рои. Тези роеве имат малко пчели.

Роево пчелно семейство, което е готово да се рои, а не му 
позволява лошо време, след настъпване на първите слънчеви дни 
може да се рои в същия ден и два пъти в разстояние на два часа.

За по-леко хващане на роя, в пчелника трябва да имаме под-в. в. готвена пушална, съдове с вода или пясък, тървна или съндъче за 
хващане на роя. След формирането на пчелното облаче, пчелите се 
насочват към временно място, т.е. стъбло на дърво, стряха на 
покриви, комини и пр. Ако мястото, към което се насочи пчелното 
облаче не е подходящо за хващането му, тогава пред пчелното 
облаче пръскаме вода или хвърляме пясък, за да насочим пчелите 
към подходящо място където да образуват роев грозд. След като 
той се образува, взимаме тървната или сънъдъчето, които преди 
това сме изтъркали с маточина и попърскали със захарен или медов 
сироп, и слагаме ги над него. Тогава с пушалка даваме няколко 
пушека от долната страна на грозда и пчелите започват да влизат в 
тървната, след това спускаме на земята, за да се съберат и летящите 
пчели.

В БОСИЛЕГРАДСКО

ВЪЛЦИ И ДИВИ СВИНЕ ПРИЧИНЯВАТ 

ГОЛЕМИ ЩЕТИ
През последните пет-шест официален анализ за щетите, 

които вълците и дивите свине 
причиняват на селяните. Според 
неофициални данни, селяните в 
общината годишно остават без 
стотина овци, десетина свине, 
толкова кучета... Преди две го
дини ловното дружество от Бо
силеград организира хайка сре
щу вълците, но тя не даде очак
ваните резултати. Наистина, 
членове на дружеството от вре
ме на време убиват по някои 
въли, но тези хищници станаха 
толкова много, че се налага да се

организира широка и всестранна 
хайка.години вълците и дивите свине 

причиняват големи щети на сел
яните в Босилеградско. Вълците 
толкова се намножиха, че вър
луват и правят щети във всички 
села на общината. Диви свине 
също така има на цялата терито
рия, но повече обитават южната 
й част. Макар че щетите не са 
малки, засега никой не предпри
ема мерки за борба срещу тази 
беда.

"Вълчата напаст стана толк
ова сериозна, че едва ли може да 
се мисли за някакво животно
въдство. Вълците толкова се на
множиха, че селяните трябва с 
пушки да защитават добитъка 
си. Не сме сигурни дали и в обо
рите няма да ги нападнат”, казва 
Станимир Спасов от Горно Тлъ- 
мино, който неотдава, докато 
бил овчар, убил вълк.

Спасов казва, че селяните в 
южната част на общината са 
изправени не само пред въпроса 
как да се защитят от вълците, но 
и как да излязат накрай с дивите 
свине. В Горно и Долно Тлъми- 
но, Бистър, Рикачево, Зли дол и 
други села те просто са изорали 
ливадите и унищожили изора
ните и засети през есента ниви.

Досега никой

”На селяните трябва да се по
могне, понеже те не са в състоя
ние сами да се защитят от спо
летялата ги беда”, изтъква Спа
сов и подчертава, че помощ тря
бва да им окажат Общинската 
скупщина и Ловното дружество. 
В обратен случай вълци все по
вече ще има и жертви ще бъдат 
не само домашните животни, но 
и хората.

Доколкото пчелният грозд е образуван на неподходящо място 
(високо стъбло например) тогава на дълга мотка завързвам тър
вната с широкия край нагоре и я слагаме под него и в нея изтресваме 
пчелите от стъблото. След един час тървната с пчелите се отнася в 
пчелника и пчелите се прехвърлят в разборен кошер.

Естественото роене не е сигурен начин за планово увеличаване 
на пчелните семейства, защото роилото се семейство и рояците не 
дават мед, много отслабват, не могат да си обезпечат 
зимата. Затова е храна за

нужно да се подхранват.

Подготвил Гоше Митов, от БосилеградВ. Б.

СЕНОКОСКИТЕ БРЕЗИ
Щом потеглите по пътя от Каменица към Сенокос, скоро ще за

бележите тук-там тънките бели стъбла на брезите. Вече от Сенокос 
нататък, към овчарника на "Сточар”, пред очите ви започва да се 
разкрива истинската красота на брезите. Високи, тънки, белеят се на 
петна по полите на Стара планина. Там, където са те, започват и позна
тите ”савати” - прочути пасбища с едра сочна трева, която днес едва ли 
използват малобройните стада овце на земеделската кооперация 
малцината сенокоски остарели животновъди. А тя, тревата, и през тези 
сравнително топли януарски дни без сняг, е зелена и сочна. И когато 
газиш по нея, струва ти се, че вървиш по дебел вълнен килим. А наоколо 
- брези. Има ги стотици - тънки, прави и високи. Тук-там е някой самотен 
дъб сред тях, обикновено малък приличащ на "шумка” за Бъдни вечер. 
Стоя сред тях и се чувствам прекрасно. Усещам миризмата на брезите 
и си представям картината,-когато планината е покрита със сняг. Колко 
ли по-красиви са брезите тогава? И дали догава са по-хубави или когато 
гората се раззелени цялата? Пожелах да изкопая с корените една-две и 
да ги засадя в двора.

и на

не е изготвил
А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА 
ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОТЗВУК

РТВ ” ЦАРИБРОД” И БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО В ЦАРИБРОД
В ГИМНАЗИЯТА - ДОБЪР, 

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ - 
ПО-ДОБЪР КОГАТО човек започне да анализира реаги

рането на главния и отговорен редактор на РТВ 
Цариброд г-жа Зорица Милева, публикувано в 

ор. 1668/69 на в-к Братство” от 26. XII 1997 г., не 
може да остане безразличен пред следните факти: 
1. Програмната политика на местните средства 
за масова информация се определя от основателя 

органите, които той е назначил” и 2. От общия 
брой на анкетираните слушатели на Радио "Цари
брод 57% са предпочели да получават информа
ция на двата езика”.

Що се касае до "програмната политика” 
радиото и нейното "определяне” от основателя, 
длъжна съм да изкажа възмущението си от начи
на, по който тя се урежда, особено когато става 
дума за употребата на езика в предаванията 
РТВ "Цариброд”. Да се излъчва 7 часа на ден 
програма изцяло на сръбски и само 2 или 5 минути 
на български език, това е неприемливо на само за 
нас като правозащитници, но и за голяма част от 
населението в Цариброд. Да се излъчват ТВ-прс- 
давания всяка събота и неделя изключително на 
сръбски език без употребата на майчиния език 
водещите на предаванията и на 90% от граждан- 

на Цариброд, е неприемливо за всички. 
Даже и новогодишните положения в навечерието 
на 1997 г. бяха на сръбски. И програмата също. 
Къде е в конкретнкия случай правото на българ
ското малцинство, загарантирано му в Консти
туциите на Р Сърбия и СРЮ да може да ползва и 
двата езика равноправно? В конкретния случай 
майчиният език на българското малцинство в Ца
риброд е подценен, опорочен и обезценен до та
кава степен, че не се четат и новогодишните бла-

отговорните редактори. Оказа се, че тя диктува и 
програмната политика, което ще рече, че тя не 
позволява българското малцинство в Цариброд 
да получава информации на майчин език. Това 
обаче е в противоречие с конституциите на Р Сър
бия, СРЮ, международните норми и европейските 
стандарти за правата на човека, Декларацията 
срещу всички видове дискриминация. Не може от 
една страна югославските политици да говорят 
пред чуждестранните дипломати, че правата на 
българското малцинство се защитават по най-ви
соките
толерират поведението на общинските управници 
в Цариброд, които отнемат основното естествено 
право на българското малцинство да се обучава 
на майчин език и да получава информация на 
същия език. В края на краищата настоящият кмет 
на общината нали доскоро беше и народен пред- 

и шеф на комисията за междунацион-

• В Гимназията половината от учениците са без слаби бележки, а 
в Основното училище броят на учениците без слаби оценки е много 
по-голям. • Заплануваните учебно-възпитателни дейности ус 
но реализирани пеш-

Учителските колективи на Гимназията и Основното училище в 
Босилеград обсъдиха успеха и поведението на учениците в края на 
първото полугодие и констатираха, че и успехът, и поведението са 
задоволителни, а заплануваните учебно-възпитателни дейности ус
пешно са изпълнени. И в едното, и в другото учебно заведение 
общият успех е по-добър по отношение на успеха в края на първото 
полугодие на миналата учебна година. Обаче и в Гимназията, и в 
Основното училище казват, че

и от

европейски стандарти, а от друга страна дана

с по-добра работа на преподава
на

От 73 ученика в първи клас на Гимназията 4 имат отличен 
успех, 18 много добър и 16 добър, 7 ученика имат по една слаба 
бележка, 8 по две, а 20 с три н повече слаби бележки. Във втори 
кале от 69 ученика 15 са с отличен успех, 9 с много добър и 9 с 
добър, 5 ученика имат по една слаба бележка, 4 по две и 18 по три 
и повече. В трети клас от общо 58 ученика, 11 са с отличен успех, 
9 с много добър и 11 с добър, 7 ученика са с по една слаба бележка, 
2 с по две и 18 с по три и повече слабп бележки. От общо 52 
ученика в четвърти клас, 12 са с отличен успех, 7 с много добър 
и 4 с добър успех. 5 ученика са с по една слаба бележка, 4 с по две 
и 20 с по три и повече слаби бележки.

ставител 
ални отношения.

Признанието на г-жа Милева е честно. На бъл
гарите в Цариброд остава за помощ и съдействие 
да се обърнат към някоя друга община в Сърбия, 
с помощта на чиито местни РТВ станции бълга
рите в Царибродско да се информират за поло
жението си на техния език, защото в Цариброд 
това не им се полага. И още нещо: не е точно, че 
според закона за местното самоуправление мест
ното информиране в Цариброд трябва да бъде 
едва ли не само на сръбски език. Във Войводина 
не е така. Това бе казано неотдавна на кръглата 
маса в Суботица на тема: "Местното самоуправ
ление и малцинствените общности”, в която като 
участник бе поканен и представител на Хелзинк
ския комитет от Цариброд. Оказа се, че един
ствено българското малцинство в Цариброд и Бо
силеград от местните средства за масова инфор
мация се информира на сръбски, но не и на май

на

ството

телите и с по-голямо съдейстуване отстрана на родителите успехът 
и поведението са могли да бъдат по-добри. Защото все още голям 
е броят на учениците със слаби бележки. От общия брой 1149 
ученика (243 от Гимназията и 906 от Основното училище) 280 
ученика имат по една, две, три или повече слаби бележки, или всеки 
трети ученик има слаба белжка. Причините за това, както подчер
таха директорите на двете учебни заведения Гоне Глигоров и Тоше 
Александров, са и обективни, но и субективни. Поради това още в 
самото начало на второто полугодие, което ще започне на 26 яну
ари, ще бъдат изготвени съответни програми за работа и с по-ин
тензивна дейност успехът да се подобри.

От общо 243 ученика в Гимназията в края на първото полугодие 
125 ученика са без слаби бележки, а останалите 118 имат по една, 
две или повече слаби бележки. От тези, които нямат слаби бележки, 
42 ученика имат отличен успех. 43 много добър и 40 са с добър успех.

В края на първото полугодие най-добър успех имат учениците 
от втори и трети клас, а най-слаб - учениците от четвърти и първи 
клас.

гоположелания на гражданите на техния роден 
български език.

Що се касае до желанието на 57% от анкети
раните граждани да се информират на двата езика, 
то е много показателно - гражданите искат да 
получават информации на български език, поне 
равнопоставено на сръбски език. И още нещо: 
онези 3% желаещи да получават информация са
мо на български звучат малко съмнително, ако се 
има предвид кампанията, която почти всекиднев
но се води срещу употребата на българския език 
в училищата, културните институции, медиите, 
църквата, общинската администрация.

Г-жа Милева казва, че "програмната политика 
на местните средства за масова информация се 
определя от основателя". Този основател е Об
щинската скупщина в Цариброд. Тя назначава и 
директора на Центъра за култура и главните и

чиния си език.
За нас обаче признанието на г-жа Милева е 

твърде ценно доказателство за пред света. Защо
то сега не ние казваме това, а назначен от властите 
в Цариброд човек, че "програмната политика на 
местните средства за масова информация се опре
деля от основателя и от органите, които той е 
назначил. "В конкретния случай вече знаем кой не 
позволява населението в Цариброд да се инфор
мира освен на сръбски и на майчиния си български 
език.За разлика от Гимназията, успехът на учениците от Основното 

училище в края на първото полугодие е по-добър. Тук съотно
шението между учениците без слаби бележки и тези, които имат 
слаби бележки, е 5,5 към 1. Или от общо 906 ученика, 744 са без 
слаби бележки, а 162 със слаби бележки. От учениците без слаби 
бележки, 268 са с отличен и много добър успех, 185 с добър и 23 със 
задоволителен успех. 47 ученика имат по една слаба блежка, 36 по 
две, а останалите 79 ученика са с по три и повече слаби блежки.

Както и досега, и този път учениците от началните класове имат 
по-добър успех. От общо 446 ученика 411 са без слаби бележки, или 
92 на сто, а само 35 са със слаби бележки, или 8 на сто.

Зденка Тодорова, председател на ХК за защита 
правата и свободите на българите в Югославия

ОТГОВОР НА ПРОФ. Д-Р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ

ДА НЕ БИ ДА ПРЕКАЛЯВАТЕ, 

ГОСПОДИН ДОКТОРЕ?!
м. я.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "МО- 
ША ПИЯДЕ" нейното мнение за нашата работа. А мненията на 

едни такива личности наистина заслужават внима
ние.

Господин проф. д-р Василев,
В реагирането си "Непълна и едностранчива ин

формация" ("Братство", 26 декември 1997 г.) ме 
упреквате за едностранчивост в отразяването на про
моцията на 35-годишния юбилей на "Другарче” в Бе
лград. Съжалявам, но никак не мога да сс съглася с 
Вашето мнение. Защото информацията ми от промо
цията дава пълна представа за това събитие и добро
намереният читател несъмнено е разбрал какво и как 
е било в столицата.

Преди всичко не мога да се съглася с първия Ви 
упрек за прскалсио подчертаното присъствие па по
етесата Мира Алсчкович. Напротив, присъствието 
на един тпк'ьв корифей на нашата поезия и култура 
прави истинска чест и за много по-големи редакции и 
юбилеи и от този на мишето "Другарче”. За разлика 
от някои други, тя е толкова рядко па страниците 
нашето списание и във в-к 'Братство". Използвах 
нейното присъствие и като глпвсп редактор па спи
сание "Змай," с което "Другарче" има традиционно 
добро сътрудничество, за да запозная читателите с

МНОГО ДОБЪР УСПЕХ С това в никакъв случай не са пренебрегнати 
останалите участници в събитието. Почти всички са 
споменати, дори и преди името на поетесата. Позво
лете ми, като журналист, да имам правото, разбира 
се, като изхождам от лични критерии, да правя под
бор на елементите в статията си, съобразявайки се с 
големината на текста и целта на написаното. А всеки 
добронамерен и обективен читател е можал да раз
бере същността на пресъздаденото от мен събитие - 
тържествена промоция на "Другарче" в нашата сто
лица. Ако Вие, г-н проф. д-р Василев не сте го раз
брали, мога да съжалявам. Това само говори, че не 
сте обективен и добронамерен, а прекалено личен.

Упреквате ме за едностранчивост и затова, че 
съвсем точно съм информирала, кой е говорил за 
развитието и дейността на юбиляри. Между другото, 
една от задачите на споменатите там хора е офи
циално да представят фирмата. А те, както сами видя
хте, си вършат работата до край.

Макар че сте го сложили на края, третият 
упрек с основната причина за реагирането Ви. Госпо
дин проф. д-р Василев, сами видяхте, че в Белград 
бяха връчени благодарствени грамоти на почти 15- 
тина лауреати. Информацията ми трябваше да заеме 
двойно повече място във вестника, ако бяха посо
чени имената на всички, както Вие настоявате. Опас
явайки се да нс засегна незаслужено самочувствието 
на който и да било от тях, реших да нс ги посочвам. 
Интересно е, защо никой друг, освен Вас, не реагира. 
Нима те нямат самочувствие? Изглежда, че те не са 
чак толкова суетни.

А що се касае за ТВ - журнала, май сте сбъркали 
пдсрссп. Емисиите на Журнала наистина се подготвят 
н излъчват от Ниш, но нашето Издателство и аз като 
журналист, нямаме нищо общо с него.

В края на миналата година приключи първото полугодие на 
учебната 1997/98 година за учениците от основното училище ”Мо- 
ша Пияде” в Димитровград. От общо 1003 ученика, след първото 
полугодие отличен успех са показали 334 ученика, много добър 
успех са постигнали 294 , добър 177, а задоволителен 26 ученика. 
Една слаба бележка имат 70 ученика, 40 ученика имат по две слаби, 
25 имат но 3 слаби, 8 имат по четири слаби, а пет и повече единици 
имат общо 28 ученика (един ученик от основното училище не е 
оцсняван).Общият успех е много добър - 3,63.

Най-доб'ьр успех са показали учениците от 11 клас, чиято средна 
бележка е 4, 31, а най-слаб успех са показали учениците от VIII, 
чиято средна бележка е 3,00.

Примерно поведение имат 992 ученика, много добро 4 , добро 6, 
докато незадоволително поведение е показал само един ученик.

Б. Д.

!Ш

ВИ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА ГОДИНА В ДИ
МИТРОВГРАД БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ НЯКОЛКО 
КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ

Представиха се Детската 
градина, Основното 

училище и КХД
По повод новогодишните празници в голямата зала 

на Центъра за култура в Димитровград бяха изпълнени 
няколко празнични културно-художествени програми. В 
Лредобедните часове на 30 декември м.г. децата от Дет

ската градина ”8 септември” заедно с възпитателните от 
това заведение и Небойша Йотов, секретар на соколск- 
ото
Дядо Коледа) изпълниха интересна програма за споите 
връстници, техните родители и други посетители. Съ
щия ден със своята новогодишна програма сс предста
виха и учениците от димитровградското основно учи
лище "Моша Пияде”, а пъп вечерните часове разноо
бразна новогодишна културно-художествена програма 
изпълниха и членовете на димитровградското КХД, ра
ботещо в рамките на Центъра за култура. В хумор
истичната част на програмата участваха и членовете на 
тукашния самодеен театър "Христо Ботев”.

дружество "Сокол” (който се беше маскирал като

Б. Д. Миламка Зарева
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ГОСТУВАНЕ НА ТАНЦОВИЯ СЪСТАВ "ВЛАДАЙСКА МЛАДОСТ” ОТ с. ВЛАДАЯ - 
БЪЛГАРИЯ

ТРИ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ХУДОЖНИКА-КАРИ
КАТУРИСТ МЕТОДИ ПЕТРОВ

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТТВОРЧЕСТВО,
НАДЖИВЯВАЩО

ВРЕМЕТО
На Бъдни вечер танцовият 

състав ”Владайска младост” 
читалищекъм народното 

"Светлина” от с. Владая, Со
фийско, гостува на димитров
градската сцена с концерт от 
народни песни и танци.

Самодейците от Владая с

Три години са един сравни
телно и кратък, и дълъг пе
риод. Тригодишнината от 
смъртта на димитровградския 
художник-карикатурист Ме
тоди Петров ни заставя да се 
запитаме: как издържа про
верката на времето творчест
вото на тоя още приживе ста
нал световноизвестен карика
турист', а сред димитровград- 
чани познат и признат худож
ник, илюстратор, стенописец, 
плакатист... Отговорът е: над
живява времето. Нещо пове
че: за истинския творец кате
горията време почти не съще
ствува. Съществуват творби, в 
които творецът е вградил себе 
си, своето светоусещане и сво
ето битие. Когато тези творби 
на художника още приживе се 
ценят високо, а след смъртта 
му още повече се търсят и буд
ят печал и скръб, че смъртта 
рано е отнела и прекъснала ед
ин живот, създаващ красота, и една личност, озаряваща с чове- 
колюбие и благородство, загубата на Методи Петров наистина 
е голяма и незаменима. Затова трите години са наистина един 
твърде дълъг период.

Следва да се запитаме и още нещо: кое прави Методи Петров 
неповторим в областта на карикатурата, в акварелната жи
вопис, илюстрацията, стенописа и пр.? В основата на всичко са 
залегнали личните му достойнства: искреност, честност, всеот- 
дайност, човечност, богата душевност, нравственост. Такова 
схващане обаче би било твърде опростено и повръхностно ако 
не се навлезе в многослоевия му изказ, независимо от това за 
кой вид изкуство става въпрос.

В общи черти, акварелната му живопис се отличава с чиста 
ефирност на реалния пейзаж, придаваща му неоромантична 
окраска. Светлото му озарение и разкоша от топли цветове 
преследват две цели: преди всичко да създаде красота за хората, 
а в себе си да потуши мрачните спомени за голооточката си- 
вота. Само творец, издигнал се над личния си трагизъм, може 
да покорява високите върхове на изкуството, разкриващи не
обятни простори за съзерцаване. А тъкмо това постига Методи 
Петров в акварела.

Въпреки че карикатурата не принадлежи към изящните 
изкуства, тя му дава най-голямата възможност да се изяви като 
творец, кръвно свързан с Човека, ратуващ за по-голяма чо
вечност в живота. Неговата карикатура е дълбоко осмислена, 
а актуалността й не е свързана с актуалните теми на деня, 
въпреки че тъкмо върху тази актуалност той изгражда непре
ходната актуалност на своята карикатура. С ясна, целеустре- 
мена и твърде избистрена мисъл неговата карикатура носи 
също така ясно поръчение. Оттук нейната универсалност и 
космополитизъм.

С илюстрацията той най-широко разтваря вратата на своята 
душа, за да изкаже своята безпределна обич за детската ду
шевност. Почти няма кътче на тази душевност, в което той не 
е проникнал и с фантастичен усет за детското светоусещане. 
Сред огромното разнообразие на четива неговото перо се дви
жи властно и уверено, като създава прекрасни образи и ви
дения. Няколко десетки поколения с многобройни илюстрации 
е пленил и в тяхното съзнание завинаги е запечатил любим 
образ, предел, видение.

В комикса е влязъл с типичния образ на Бай Онзи и детския 
лик на Иванчо, почти равностойни в своето безпощадно от
ношение към пошлото в живота, осмиващи, а често и жестоко 
бичуващи човешките недъзи и пороци.

Стенописите носят дъха на битовия живот на местното 
ление с обичаите и заниманията му.

Накрая в графиката, като изключим цикъла-албум "Ста
рият Цариброд”, в която е нагазил в дебрите на художествената 
хроника и документалистика, останалото само допълва всес
транния му мозаичен образ на неповторим творец 
транно изявяваща се личност.

Направеният кратък обзор върху творчеството на Методи 
Петров цели преди всичко отново да напомни за един творец, 
който с богатата си ерудиция е оставил трайни следи в културния 
живот на града, в който най-много живя и твори, в изкуството на 
балканското поднебие. В световната съкровищница на карикату
рата неговата карикатура завинаги ще остане като образец за 
творба на твърде плодовита и своеобразна личност.
_^ пак накрая, след три години, не може, а с болка да не си

средата, която най-много задължи приживе, и 
занапред си му остава най-голям длъжник, защото през 
период почти нищо не предпие да запази трайно спомена за този 
изключителен творец. Многобройните обещания 
празни, такива каквито са хората, които са ги дали. Нито едно 
начинание да съхраним образа на твореца Методи Петров?!

Остава утехата, че все пак той 
създал, с онова, с което е пленил стотици почитатели, с почитта 
на хилядите поклонници на неговото изкуство и творчество.

Остава такъв, за да надживява времето.

типичната си коледна песен 
"Замучи се Божя майкя” и ко
ледното поздравление напом
ниха на препълнилите залата 
димитровградчани за един на
роден обичай, какъвто е Ко
леда - радост и за млади, и за 
възрастни.

Сетне с изпълнените шоп
ски и граовски народни песни 
и танци самодейният танцов 
състав се изяви с изключител
но добрата игра на танцьори
те, чиято буйна игра и разкош
на хореография показа цялото 
богато разнообразие на шоп
ските хора.

Димитровградската публи
ка посрещна гостите от Бъл
гария с особена почит и апло
дира техния чудесен реперто
ар и ако водещите на концерта
ГХбяхПа™нТ„?е„а;Сд”иИнос„и. концергьт «ата оТ създаването „а танцовия ™ к 
щеше да бъде още по-впечатляващ. читалището, които и този път показа завидно

Концертът бе посветен на 150-годишнината майсторско изпълнение, за което димигровгр*
1 дската публика го възнагради с бурни агшодис-

Методи Петров

от рождението на Христо Ботев, 90-годишни- 
ната на читалището 'Светлина” и 25-годишни- менти. Ст. Н.

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ ЮБИЛЕЯ НА НАШЕТО ДЕТСКО 
СПИСАНИЕ

И СЛЕД 35 ГОДИНИ "ДРУГАРЧЕ” Е МЛАДО
По случай 35-годиш11ниата на детското списание "Другарче” към края на миналата година в Босиле
град се проведе тържество, чийто организатор бе основното училище "Георги Димитров”

"Още когато през далечния и 
студен февруари на 1962 година 
детското списание "Другарче” 
за пръв път достигна до учени
ците от основните училища в Ди
митровградска и Босилеградска 
община, а по-късно и извън тях, 
читателите с топла усмивка го 
приеха и още тогава то стана ис
тински приятел на децата. Так
ова е и днес, такова ще бъде и 
занапред, приятел на децата, ве
село и игриво и достъпно за 
всички, които се интересуват от 
художественото
Тридесет и пет години то расна и 
порасна, но все пак си остава 
младо. Днес то е истинско учеб
но-възпитателно средство и раз
садник на млади таланти. Защо
то всички сега вече известни 
творци от нашето малцинство са 
публикували първите си творби в "Другарче”, из
тъкна Денко Рангелов, главен и отговорен редак
тор на списанието, приветствайки гостите на тър
жеството.

С бурни аплодисменти бяха поздравени 
дите и начинаещи творци: Лела Миладинова от VI 
клас, Радица Велинова от VIII клас, Ивана Сте
фанова от VIII клас, Верица Стойкова и Соня Спа
сова от VI клас, Мая Стефанова и Рангел Чипев от 
VIII клас и Верица Рангелова от V клас, които 
четоха свои творби, публикувани в "Другарче”, а 
Александра Иванова и Ана Цветкова от VII клас,
Мариета Хранова и Жаклина Господинова
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ГЙМ1 II
Хорът на Основното училище в Босилеград

клас, Биляна Стоименова и Ана Иванова от IV 
класи Ивана Миланова от III клас прочетоха твор
би, написани в чест на юбилея 
сание и творби, с които учениците от босилеград- 
ското Основно училище са участвали на отделни 
окръжни и републикански състезания.

Шестокласниците Радица Велинова, Младен 
Рангелов, Сузана Евтимова и Ирена Накева се 
представиха с подходящ рецитал. Тържеството по 
случай 35-годишния юбилей на детското 
Другарче” беше приветствано 

хор с песни за дружелюбието и приятелството.
Сотир Сотиров, председател на ОС в Босиле

град и член на У правител ния съвет на издателство 
"Братство”, на отделени лица и 
колективи, които са давали при
нос в развитието на "Другарче”, 
връчи благодарствени грамоти. 
С бурни аплодисменти бе 
поздравено връчването на гра
моти на Общинската скупщина, 
подведомствените училища в 
Долна Любата, Босилеград, Бис
тър и Горна Лисина, ОП ”Ко- 
бос” и "Здравлье” от Лесковац - 
сушара в Босилеград, както и на 
Владимир Михайлов, учител в 
босилеградското основно учили
ще, Ранко Каранфилов, препо
давател по български език, сега 
пенсионер, и Стоян Евтимов, 
пенсионер.

на детското спи-

мла-

насе-

списание
и от училищния

и многос- от V

спомним, че
тоя

си останаха

живее с всичко, което е

Стефан Николов
М. Я.
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БЪЛГАРСКИ ДОБРОВОЛЦИ 

В СРЪБСКО-ТУРСКАТА 

ВОЙНА 1876 ГОДИНА

ПЪТУВАНЕ КЪМ 

ИЗВОРИТЕ НА 

ИСТОРИЯТА
СИМО СОКОЛОВ В БОСИЛЕГРАДСКО 

(Продължение от миналия брой)
. ® продължение Симо Соколов пише: Това е било на 21 декември 
16// година. След това сражение народът се вдигна навред, цяло 
Краище и потеглихме за Кюстендил. След превземането на София 
на 25 декември Соколов много пъти настойчво бе искал от русите 
помощ, особено оръжие, в резултат на което русите изпращат два 
ескадрона кавалерия начело с подполковник Задерновски. Сок
олов е вече върховен комендант и разпоредител на т.нар. Шопско 
въстание, резултат на което е и обсадата на Кюстендил. След 
окончателното превземане на Кюстендил Соколов освобождава 
цялата област до Крива паланка - Кратово - Враня. В писмо до 
Захари Стоянов, водача на тръновското опълчение, той обяснява 

въстанието в Трънско се разпростира чак до Кюстендилско, 
Паланско и Вранско. Самият той го нарича "Шопско въстание" и 
дава следните сведения: "От нашите шопе най-храбри са Трънската 
околия, Крайната Изворската и Радомирската'’. В същото писмо 
той продължава: Подир това се сключи примирие между Турция 
и Русия. Но аз като видях народът настървен на бой и силно 
одушевен продължих въстанието и следваха напред, така щото аз 
заминах Егри паланка и Пчилени околии и чак до Кратово 
въстанието се простре и такива има там юнаци - щото се 
возхищавах. Тия места аз освободих с въстаниците и бях нео
граничен господар. Така щото сам правех преговори с турците, 
определях демаркационни предели, нареждах съдии, админис
трация, свещеници и войската вече на първо място. И това 
царство неограничено трая до юни 1878 година.” В архива на Симо 
Соколов се

След като посетих някои сръбски и българ- ние се върнахме осем столетия назад във вре- 
ски манастири, където много слушах за Хилен- мето,кактотуксееживеялопоТипиканаСвети 
^а^1’ой^ШИХ г°посетя- Беше това през есента Сава от 1199 година. Конституцията на Света 
на 1985 година. Да се пътува тогава в Хилендар гора с член 186 определя начина на живот в 
беше трудно. Властите в Гърция позволяваха Хилендар и всички двадесетина манастири на 
само четирима човека на ден да посетят мана- Света гора - Атонска. Тук се живее без ток, 
стара- А желаещи имаше много. Вярващи, тур- телевизия и автомобили. И без жени! Законът 
исти, учени, художници искаха тук, при изво- за неприсъствие на жени само един път не е бил 
рите на историята, да намерят вдъхновение за 
молитва, творчество, разходка...

И така един ден се намерих в Министерство-

спазен и то когато Цар Душан Силни скрил 
жена си Елена през 1348 година, когато на полу
острова владеела страшна чума. Тя, както там 

външните работи за Северна Гърция с ни разказваха, била открита, но цар Душан ка- 
молба да ми се даде разрешение за път в Хилен- зал, че тя не е жена, а - царица! 
дар. Отговорът беше отрицателен. Върнах се 
обратно в Ниш и след един месец отново се 
опитах. В същото Министерство, в хола пред 
канцеларията на госпожицата, която даваше живеят само монаси в труд и молитва. Има два- 
разрешение, се срещнах с група сръбски свеще- Десет манастира: Хилендар (сръбски), Зограф 
ници от Германия, тръгнали към Хилендар. Ре- (български), Пантелеймон (руски), останалите 
ших да пътувам нелегално с тях. Помолих тех- са гръцки.

то на
как

МАЛКО ИСТОРИЯ
На Света гора е всичко необикновено. Тук

На мястото, където днес се намира Хилендар,ния ръководител да ме приеме в групата, след 
като му обясних, че и втория път съм получил е съществувал гръцки манастир ХЕЛЕНДАРИ- 
отрицателен отговор. Свещеникът ми взе пас- ОН, който е бил на видния монах Георгия Хе- 
порта, който приличаше по големина и цвят на лендариоса. След 1169 този манастир е напуснат 
техните, сложи го в средата на техните паспорти и разрушен, 
и след един час вече бяха 
заедно в рейса през полуос
трова Халкидики. За Хилен
дар водят два пъта: до Ура- 
нополис, оттам с параходче до 
пристанището на Света гора 
ДАФНИ, след това с рейс се 
пристига в столицата КАРЕЯ.
Пътува се още и от Солун чрез 
ЕРИСОС, но този път е много

мое
ХАРТНЕ АГ. ОРОУХ 
М«. АТН05 МАРнамират много документи, конто потвърждават 

горните му думи от писмото до Захари Стоянов.
Пълният успех на въстанието в Трънско, Дерекула, Краище не 

бе нито случаен, нито стихиен. Въстанието се ръководеше от опит- 
бойци, закалени в боевете още в първата Сръбско-турска война 

през 1876 година при Алексинац, Джунис, Зайчар, Ниш, Бела па
ланка и Пирот. Пръснатите по различни войски български добро
волци - едни в сръбската войска, други в руската под командването 
на генерал Черняев, трети в самостоятелни чети, българските вой
води решават да се обединят под едно знаме. На Бабина глава Симо 
Соколов и останалите главни войводи в едно съвещание решиха и 
подадоха заявление до генерал Черняев с искането четите да бъдат 
поставени под негова команда и същите да се отправят в България 
за повдигане на народни въстания. Генералът удовлетвори иска
нията на войводите и нареди всичките чети да заминат към Стара 
планина. За управление на четите генералът им изпрати и един 
"Закон на българските доброволни войници” от 22 члена, в който 
ясно се определяше целта, длъжностите и наказанията, въобще 
управлението на българските доброволчески отряди. Съгласно за
поведта на генерал Черняев, четите навлезоха в Стара планина от 
27 юни до 11 юли 1876 година. Христо Македонски се промъкна в 
Пиротско, Темско и Височко (Царибродско), Симо Соколов, Фи
лип Тотю и Панайот Хитов проникнаха към Берковско. Послед
ният завзе село Чипровци, където заедно с Филип Тотю отблъсна 
голямо турско нападение. Сидер Войвода с 45 души навлезе дъл
боко в България, но турците го обградиха и унищожиха. Другите 
войводи настъпиха по други посоки в Белоградчишко и Берковско. 
Когато Панайот Хитов и Филип Тотю се готвеха да превземат 
Берковица и повдигнат въстание, получи се заповед от полковник 
Хорватович или Черняев да се върнат в Пандиларските планини. 
Съгласно заповедта на Черняев Симо Соколов отива на Бабина 

ариергард на полковник Хорватович. Останалите бъл
гарски доброволци се присъединяват към сръбската войска, която 
води ожесточени боеве при Кнажевац и Алексинац.

По време на Сръбско-турската война през 1876 година 
до сближаване между двата братски народа. Още с избухването 
въстанието в Босна и Херцеговина много българи, между които 
Симо Соколов, Цеко Петков, Калчо Пасков и Тошо Лясковчанина 
бяха организирали комитет за изпращане на български доброволци 
в Босна и Херцеговина. По-късно в окопите при Тимок и Морава 
между сърбите и черногорците се намираха и български добро
волци. Затова тази война някои нарекоха ела вяно-турска. Съ1- 
рудничеството между славянските народи - сърби, българи, черно
горци и руснаци създаде условия и много допринесе за разгрома на 
Отоманската империя и за освобождението от нейното петвековно 
робство.

ни

по-неизвестен.
Моите съпътници бяха из

брали втория път. Бяха реши- 
ли да вземат частно параход
че. Аз тогава нищо не знаех 
как се пътува. С трепет само 
отдалеч наблюдавах когато 
полиция взе паспортите и без 
да ги гледа поотделно ги пре
даде на ръководителя на гру
пата. Не зная как съм изглеж
дал, но след като параходчето 
тръгна, свещеникът дойде при 
мен и ми каза: "Господине, не- 
мо) да се плашите, све ]е у ре- 
ду!” Чувствах се необикнове
но. За пръв 
ричаше "господине”. Но све
щеникът беше твърде любе
зен. След разговора с него се 
почуетвах приятно и след мал
ко се придружих към хоровото 
изпълнение

път някой ме на-

Манастирите на Света гора

Стеван Неманя, в монашество - СИМЕОН, 
м с когато пристигнал в Атон, първоначално със

любавлю... Песен, която знаех още в основно своя син Растко Неманич (Свети Сава) живеел 
училище, както и стихотворението от Воислав в манастира Ватопед. Византийският цар Алек- 
Илич Ко удара тако позно... С тези знания, Сий III дава на Симеон и Сава Хелендър в Милея 

бях получил от Георги Петров - даскал (област, в която се намира манастирът) като 
Гоца, каменичанин, изправих пред дилема вечен подарък на сърбите. Симеон и Сава с 
моите съпътници, които не разбраха дали оти- помощта на сръбските жупани същата година 
вам в Хилендар като верник, турист или започват да строят манастира. Покрай черквата 
художник. "Въведение на Пресвета Богородица" са изгра-

Слсд два часа път с параходчето и един час дени големи кули и килии за монасите. Пър- 
пеша от пристанището, пред насее показа мана- поначално манастирът е имал 15 монаха, а по- 
стирът, така известен от всички христоматии късно те стават 90. 
между две те войни. Големите манастирски вра

на песента "Ускликнимо
глава като

коитосе стига
на

Начина па живот в манастира е определил 
ти бяха отворени и след като минахме из двора, Свети Сава през 1200 година. НеговиятТипих се 
се намерихме в хола на втория етаж. Посре
щането беше както за всички гости в манастира: 
кафе, сладко и хубава ракия. А след това бяхме 
разпределени в стаи те на конака. В този момент

прилага и днес.
(В следващия брой: 

ЦЕНТЪР НА КНИЖОВНА ДЕЙНОСТ)- Следва - ХИЛЕНДАР -
Димитър Йотов

ПРЕЗ НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Ранен глиган нападнал ловджия'Приятно и успешно ловуване на глигани
Голям ранен глиган нападнал ловджията Драган Рангелов и му 

значителни повреди по краката и корема на 21 декември т.г.
Група ловци, между които е и Драган (зает като пазач в "Циле") отиват този ден 

есело Петачинци, където "налитат” на стадо (глутница) 
глигани. Няколко от ловците стрелят и между другите раняват един едър глиган, 
но той избяга. След това отново го среща Драган, стреля и още един път го ранява. 
Глиганът пак си отива, но изведнъж се връща и от един гърм напада Рангелов, 
който изненадан не ус1*ява да стреля повторно. Отървават го другарите, 
неговите пикове се връщат. На Драган е навреден един крак, а благодарение на 
дебелите и топли дрехи повредите по корема за щастие са незначителни. 1 лнганът 
все пак е убит.

нанася
Група ш- 18 димитровградски ловци от дружество "Видлич съчетаха полезното с 

приятното по време на лова на 4 януари в Сенокосно. »
Авджиитс добре знаят, че ловът на глигани е една от най-интересите, но и ог най- 

тежките и понякога и опасни ловни хайки. Когато обачссс направи добра организация, 
и лов цитес а с го порни и дисциплинирани, каквито биха те на 4 януари ловът на глигани 
сс превръща в незабравимо събитие - с приятно другаруване и веселба. А имен. о гоа, 
остава най-дълго в спомените на ловците, въпреки че и трите убити глигана (дан о. 
които с над сто килограма тегло, а третият около 40 кг.), също не са за препебрепшие 
Защого ловът е спорт, ловците по принцип са спортисти, но когато и резултати гс са 
месо от дивеч, по-голяма награда не им трябва.

на лов в околността на

конто на

В. Димитров А.Т.

оВтЯо 16 ЯНУАРИ 1998 г,



награда от земеделската коонсрпия "Сточар” да посети 
панаира в Нови Сад - изложбата на земеделски машини 
и производства.

В мерата на Смиловци, северно от селото, но слъ
нчевите падини в подножието на Видлнч, в местностите 
Кьигка, Радуица, Кочин брег, Сочарник и др. бяха ло- 

смиловчани. Най-хубаво беше лозето на дядо 
Ризен, кз.дето имаше хубаво грозде, праскови, калсмени 
череши - бели и черни ропавици- Лозя имахаи Крушум- 
лииии, Бешлиини, Попови, Гперини, Консулови и др. По 
тези места са и овощните градини на смиловчани -сли- 
вниците, както ги наричат хората.

От 1955 година в село Смиловци започна масово заса- 
индустриалното растение - тютюна. На брега,

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

1СМИЛОВЦИ
(Продължение от миналия брой)
Къщите и фамилиите в село Смиловци са групирани 

в шест махали: Долна махала, Кирина махала, Кордина , .
махала. Горна махала, Орадедина махала и Раншна ма- ЩШЖЬ.*Л Ай 
хала. Селото е от сбит тип, къщите са една до друга, 
защото бедите и турските ограбвания, заплахите от къ- 
рджални и черкези принудили хората да се заселват рщ 
едни до други и колективно да се съпротивяват срещу 
нападателите.

Долната махала заема южния, най-нисък дял от мес- ЗяЙг 
тоположението на селото, на входа на селото откъм Щ?- ■_ ■ ■ Ж'

ШЛ зята на

%

ШшМ ждане на
под черквата от източната страна, смиловчани напра
виха малка сграда, в която се държеше всичко нужно за 
тютюнопроизводителите - найлоново фоли, канти за 
поливане и др. Техници по производството на тютюна, 
които даваха съвети и пряко сътрудничиха с произ
водителите, бяха Иван Драгчев от Пъртополинци, Ра- 

Младенов, Влада Колев и Боян Кузев от Дими
тровград. Производството на тютюна подобри финан
совото положение на хората, тъй като на производи
телите се даваше ”аконтация - пари, щом посеят се
мето, което даваше сигурност на хората, някои си пос
троиха къщи, изучиха децата си, купиха земеделски ма-

ш
Димитровград и през нея минава регионалният път от 
Димитровград за Висок. В Долната махала живеят фа
милиите: Радъквари, Изатовчани, Неделькьови, Уйкь- нея минава старият регионален път от Димитров! рад за 
ичови, Швабнни и Метови, къдсто сега са машинният Висока през Видлич на Марина чешма. I орната махала 
парк на земеделската кооперация "Сточар”, Културни- започва от Чоролеината падина, където живея I сра- 
ят дом с читалището и бараката. милиите: Джавриии, Гуленовчани, А ми чини, ошко

Кирина махала заема източния дял от селото и през вич, па тогава Букаркьини, Стоиии, Маркови, Вельини, 
нея минава новият регионален път за Висока, по новото Якимови, Костини, Попови, Славснини, 1анини, Ьс- 
трасе от Смиловци - Манастирска воденица - Моинци - кьини, Динини, Крушумлииии, Миленкови, 1угини, 
Три пута на Видлнч. Кирина махала първо се наричала Гьорини, Инчини, Турци, Кьензиии, Дуцини.
Цветанова махала по името на най-богатия човек, но Мерата на село Смиловци граничи с мерата на всички
когато в нея се заселил Киро от фамилия Нейкови, околни съседни села: Моинци, Пъртопопинци, Радсйна, 
който имал повече имот н бил по-богат от Цветан, и Петърлаш, Крупъц, Височки Одоровци, Гуленовци, ка- 
махалата нарекли Кирина, както и сега се нарича. В кто и с височкитс села Славния и Брайковци. Смило- 
Кирина махала живеят фамилиите: Цветанови, Ранни- вчани разполагат общо с 635 ха ниви, 2 ха зеленчукови 
ни, Гернни, Давиткови, Пашини, Пушчини, Нейкови, градини, 21 ха овощни градини, 331 ха ливади, 465 ха 
Галини, Дудини, Ристини, Консулови, Йернин, Росома- пасбища, 427 ха гори и 70 ха необработвасми земи. Ос- 
чани, Уйкьини, Ценкови. Кордина махала се нарича но
името на Корда, който пръв се заселил на Лнлин брег. въдството. Смиловчани са открай време познати 

Кордина махала заема североизточния и северен дял изтъкнати земеделски производители и скотовъди, ка
на селото и през нея минава пътят, който води от це- квито са: Младен Пошин, Тодор Геров, Санда Нейков, 
нтъра на селото до селските гробища. В Кордина ма- Гьора Белин, Кирил Алексов, Георги Христов, Цветан 
хала живеят фамилиите: Лилини, Тицини - Пешич, Ма- Давитков, Мирко и Борис Стоим, Велко Бранков, Ванче 
ркови, Богини, Живкович, Пуршикьини, Бранковн, Ма- Лилии, Васил Христов, Гоша Симин, Георги Георгиев и 
линови, Талиянци, Гъргьини, Кьиркови, Кордини, Сал- много други, а най-напред беше Ризен Младенов - чо- 
тиркови, Каменови. векът, който прилага всичко ново на практика в произ-

Горната махала заема северния дял от селото, тя е водството. От по-младите рекордьор в производството 
най-голямата и се намира на най-високото място, а през на зърнени храни беше Мила Величков, който получи

Тютюноберачки от с. Смиловци през 1962 година

ико

шини и др.
Селски бировин беше дядо Бела и Кирко Аничин 

който беше и поляк - пазач на полето. Пазачи на горите 
бяха Тоша от Желюша, Митко и най-дълго по този 
район горски беше Мана Андреев от с. Моинци.

По-старите хора разправят, че някога в Смиловци се 
отглеждали около 13 000 овце, 500 говеда, 400 кози, 350 
свине, 200 коня, 100 магарета... Цанен бил селски гове
дар, а говедата карали на паша по планинските "савати” 

Стара планина, най-много на Сребърна изнад Се
нокос, както им било определено от общината. Свинете, 

и конете смиловчани пасяха на ред, събираха ги

новни занимания на хората са земеделието и ското-
като на

козите
на брега сред селото до черквата и оттам ги караха на 

Селски говедари били Никола Каменов, Стоил 
Маноилов и др.
наша.

- Следва -
Цветанка Андреева

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-часовник
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 - Радиохит
18.00 - Музикални поздрави

12.20 - 5
12.30 - Новини 
12.40 - ТВ-часовник
12.55 - Обявяване на следобедната 
програма
13.00 - Първа програма на Радио Бел
град
Следобедна програма 

Петък
16.30 - Обявяване на програмата, Виц 
на деня, Хит на деня
17.00 - Дневник, реклами, малки обя-

ПРОГРАМНА СХЕМА НА 
РТВ ЦАРИБРОД ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

Радио Босилеград 
ФМ 103,6 Мхц

Експериментална
програма Предобедна програма

8.00 - Обявяване на програмата, Виц 
на деня, Песен за добър ден 
8.10 - Метеорадар 
8.20 - АМСС

През делничните дни 
(понеделник - петък)
14.00 - Сигнал
14.04 - Хит на деня
14.08 - ЗИК (Забавно-информационен 
колаж)
15.00 - Новости дана Р. Бгд, (Първа про
грама)
15.30 - Интермецо (забавна музика) 
16.00- Новини
16.05 - Букет от пожелания (Реклами, 
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

8.30 - Новини, Радио Белград 
8.40 - Дневно разписание 
8.50 - На днешния ден 
9.00 - Новини, Радио Белград; Песен 17.30 - БУМ-98, предаване за млади

18.55 - Край на програмата 
Събота

ви

на деня
9.10 - Какво печата печатът 
9.15 - Вие питате, ние търсим отговор 10.00 - Предаване за децата

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 на програмата, Виц 
на деня, Хит на деня .

ТВ "Цариброд":
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 отго
вор II
11.30 - Новини
11.40 - Реклами; Малки обяви
12.00 - Миш-маш 
12.10 - Метеорадар

Събота
20.00 - Седмицата в събота

- ТВ-сериал: "Капитан Петко
Войвода"
- Игрален филм

Неделя
20.00 - Седмицата в събота (повторение) 

- ТВ-сериал: "Капитан Петко 
Войвода"

- Игрален филм

^щГнАШЕНСКА ТРАПЕЗа\(1|| (скилидките).
Настържете на едро ренде 1 морков, 1 резен целина 

и 2-3 магданозени корена и ги запържете с 1/2 чаша 
Прибавете 1 лъжица доматена салца и налейте 

гореща вода. Щом заври сосът, пуснете лукчетата и 
скилидките чесън. Захлупете плътно ястието 
оставете да ври на слаб огън. Когато лукът омекне, 
прибавете 1 дафинов лист, 15-20 зърна черен пипер и 
1 лъжица препечено брашно. Доварете ястието. Под- 
несето го ст%удено.

БАНИЦА С ПЕЧЕНИ КОРИ И 
КИСЕЛО ЗЕЛЕ

Замесете тесто с 2 1/2 чаши вода, по 1 лъжица оцет 
и олио, 1 щипка сол и брашно, колкото поеме сместа. 
Смесете добре тестото и отделете от него 4 топчета, 

колкото яйце. Разточете ги на кори, големи 
колкото тавата. Оставете корите да позасъхнат, след 
което ги запечете на печката от двете страни 
наредете една върху друга. Разделете останалото тес
то на 8 топчета, от които разточете питки колкото 
десертна чинийка. Намажете питките 
съединете по 4. Разточете 2 кори, с 6-7 
от тавата, в която ще опечете баницата (50-55 см). 
Сложете едната кора върху 
тава и я поръсете с мазнина. Върху нея наредете 
последователно запечените кори, като ги ръсите с 
мазнина и с плънката от задушеното зеле. Най-отгоре 
сложете накъдрена втората кора и грижливо увийте 
краищата й. Поръсете баницата с мазнина и я опечете 

силна фурна. Поднесете я студена (затова 
отвя с олио).

Плънката пригответе по следния начин. Нар 
на тънки ивички 1 средно голяма кисела зелка. За
душете зелето с 5-6 лъжици мазнина, като от време на 
време наливате по малко вода. Свалете го от огъня и 
като изстине напълно, разбъркайте го с 1 чаша едро 
счукани орехови ядки.

Нужно е общо 1 1/2 чаша мазнина.

олио.

ВЕГЕТАРИАНСКА ДРОБ-САРМА и го
големиРазбийте 3 яйца и прибавете 1 1/2 

мляко или
чаша прясно

вода, 1 щипка сода бикарбонат и брашно, 
колкото е необходимо, за да получите гъста като боза 
кашица. От тази смес изпържете в средно голям тиган 
6 или 8 палачинки.

Изчистете 300 г гъби, измийте 
ситно и ги сварете в подсолена вода. Отцедете ги и ги 
запържете с 1 ситно нарязана глава лук в 4-5 лъжици 
олио.^Прибавете 3/4 чаша ориз и го запържете леко. 
Налейте 11/2 чаша вода. Посолете сместа и я оставете 
да ври на слаб огън, докато оризът поеме всичката 
ода. Свалете я от огъня и я подправете с червен пипер, 

магданоз и копър (по желание и с черен пипер).
Във всяка палачинка сложете част от гъбената смес 

и я свийте като сарма. Наредете сармите 
масло тавичка, залейте ги и сложете

и ги

ЗЕЛЕВИ САРМИ СЪС ЗРЯЛ 
ФАСУЛ И ОРИЗ с мазнина и ги 

см по-големи
ги, нарежете ги на

Сварете 1 чаша фасул заедно с 1 глава лук, разря
зана на две, 1-2 моркова и 1 резен целина, след което 
отцедете само фасула. Запържете леко 2 ситно наря
зани глави лук с 2 кафени чашки олио и го прибавете 
към фасула. Прибавете също 1/2 чаша ориз, 1 
ка червен пипер, малко сол, чубрица или черен пипер. 
Разбъркайте сместа и свийте

намазаната с мазнина

лъжич-в

с нея сарми в листа от
кисела зелка.
• Наредете сармите в тенджера върху ситно нарязано 

зеле и го покрийте с цели зелеви листа. Залейте ги със 
зелев сок и част от отварата на фасула и ги сварете 
слаб огън.

Поднесете ги студени, наредени в чиния. Сложете 
по 1 цяла червена пиперка-туршия 
нията и на четири места срещуположно.'Полейте сар
мите с олио, запържено с малко червен пипер.

в се приг-в намазана с
, да се пекат в

умерено силна фурна. Като се зачервят, полейте ги с 
2-3 яйца, разбити в 1 чаша прясно мляко и малко сол 
и ги запечете.

ежете
на

ПОПСКА ЯХНИЯ в средата на чи-
Изчистете 1/2 кг дребни лукчета и 2 глави чесън
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услугикакто е и предвидяно в договора за изграждане™
С\Р,е:?М1Ва7Иадга7ПР';/тЯНе,Ноа солиДаРните жилища В конкурса могат да участват юридическите 
Л- ЗШ - 73;/97 - 1/02 от 19 декември 1997 година лица, които са отделяли средства за изграждане на 
1ч.омисията за разпределяне на солидарните жи- солидарни жилища, 
лища към Общинската скупщина в Димитровград 
обявява

им.
ДИМИТРОВГРАД

$
ДУШИЦА ДЕЯНОВА - 

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА
Заявлението за участие в конкурса трябва да 

бъде придружено о г следните доказателства:
1. Брой на работещите
2. Брой на работещите, които не са решили 

жилищния си въпрос
3. Брой на получените досега солидарни жи-

КОНКУРС
ДЕЯНОВА, член на АК "Железничар”, е спор

тист № 1 в Димитровградска община за 1997 година. През 
миналата година тя имаше няколко забележителни резултата: 
второ място на 400 м бягане с препятствия на първенството на 
Югославия, четвърти резултат на балканското първенство по 
атлетика в седмобоя...

Второто място си делят футболистът Синиша Димитров и 
баскетболистът Никола Иванов. Третото също е поделено 
между Анита Алексова, член на ШК "Цариброд”, и атлетката 
Тамара Стефанова. За най-талантлив спортист е провъзгласен 
Александър Нацков от пионерския състав на "Балкански”, 
както и Олгица Ангелова от стрелческия клуб "Граничар" и 
Иван Стоименов, шахматист. Най-активен спонсор е "Кому- 
налац , а отбор на годината е ФК "Балкански”.

На тържеството, състояло се в хотел "Балкан" на 9

за разпределяне на солидарни жилища на 
юридически лица за трайно ползване

Призовават се заинтересованите юридически 
лица от Димитровградска община да подадат 4‘ Д°кУмент за средната нето-заработка в 
заявления за солидарни жилища в срок от 15 дни пРеДпРиятието през миналата година, 
след публикуването на конкурса във вестник Заявленията с необходимите доказателства се 
"Братство". подават до Комисията за разпределяне на соли-

Конкурсът е обявен за разпределяне на пет даРните жилища към ОС в Димитровград. Заяв- 
апартамента - гарсониери, които се намират в ленията> които не са подадени в посочения срок 
жилищната сграда "Солидарно” на ул. "Партизан- или пък не са придружени от необходимите дока- 
ска” № I в Димитровград. Жилищата са в таван- зателства няма да се разглеждат, 
пата част на сградата в състояние на изграденост, комисия солидарните

лища

На 24 януари 1998 година се 
навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашия мил и не- 
прежалим съпруг, баща, све
кър, тъст и дядо

СКРЪБНА ВЕСТ„ януари
повод избирането на Спортист на годината" като гости 

присъстваха Зоран Радович, генерален секретар на Баскетбол- 
Югославия, Предраг Богосавлев, секретар на Бас

кетболния съюз на Сърбия, Милан Джорджевич, член на кану- 
каяк клуба Гусар” от Ниш, както и старши-съюзният треньор 
на каяк-слалома Небойша Станкович. От Република България 
присъстваха Стефан Георгиев, щангист, световен шампион, 
генералният секретар на Българския съюз по тенис на маса 
Сашо Токев и Мария Димитрова, шампионка по скокове.

Манифестацията беше организирана от Спортния 
Общинската скупщина в Димитровград.

по ПОЧИНА КИРИЛ РАНЧЕВ - 
КИРА ВУРУНДЖИЯТА 

(1915-1997)
Към края на миналата година почина Кирил Ранчев, един от най- 

старите спортни дейци в Димитровград. Още като млад той се 
проявява като талантлив спортист. Преди Втората световна война 
е бил член на соколското дружество, а през войната работи като 
фурнаджия в Белград. След войната се завръща в Цариброд, където 
с няколко ентусиасти възобновява футболния клуб “Балкански“ и 
става един от най-добрите членове на отбора. Играе до 1953 година 
и след това става треньор на отбора. Освен във футболния, е 
работел и в другите спортни колективи в града, а бил е и спортен 
синдикален активист за Царибродска околия. Във футбола участва 
активно до 1965 г., но и след това следи всичко, свързано с тази 
и до последните си дни се интересува от своя "Балкански“.

ния съюз на

съюз и

Д. С. игра, 
Вечна слава!

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
КИРИЛ А. ЗАРКОВ

На 19 януар 
ТРИ ГОДИНИ 
незабравим

и 1998 година се навършват 
от смъртта на нашия мил идългогодишен шеф на 

пощата в с. Горна Лисина
На този ден в 11 часа ще по

сетим вечния дом на скъпия ни 
ойник на горнолисинските 

гробища и ще дадем панихида. 
Каним роднини, съседи и при
ятели да ни придружат.

ОЩЕ ЕДИН ЩАСТЛИВ
МЕТОДИ ПЕТРОВ 

художник-карикатурист от 
Димитровград

Времето е безсилно да заличи нашата 
обич, любов и преклонение пред Неговия 
чист и благороден лик. Болката и скръбта 
по Него никога не ще увехнат.

На тоя ден в 10 часа на царибродските 
гробища ще посетим вечното му жилище и 
ще положим цветя.

пок

ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруга Лалка, син Васил, 

снаха Лиляна, дъщеря Гор- 
дана,зетьове, внучки и внуци

От опечалените

На 7 януари 1998 г. на 86- 
годишна възраст почина

На 22 януари 1998 г. се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ - ГОША 
ПЕНИН

и 14 години от смъртта на съпругата му
АЛЕКСАНДРА -САНДА 

ПАНАЙОТОВА 
от Димитровград

На този ден в 11 часа ще дадем панихида 
на димитровградските гробища. Каним на- 

олизки и познати да ни придружат. 
Семейства Панайотови, Кръстович и 

Милованович

ши

Чеширнуесешгоушшшяш Мпловин У оуороа (рабштет, а 
ГИД) с7»с сигурност е Сия пан-щастливият упмитрои- 
граучаннн на .? януари т.г., тъй кант вечерта е узная, 
спечелил автомобил "Сузукн - Маруиш" та Сшнулярнаша 
телевизионна лотарии ТВ "Впнго”. Стойността на колата 

изут,лженнше уатяш) е около 12 000ДМ.
Тоуоров е вторият упмптровграучаппн, , 

такава нейна награуа на лотарията "Впнго . Да сп припом
ним, че в началото па миналата гоунпа благоуареппе па Впи-^ 
го” с автомобил ”Юго 45” се суобн Драган Впуонковнч от 
Желюша. _ _ _

Снореу у ум шие на /пкметлнята Тоуоров, тон уългн 
гоуннн играе различни лотарии. Няколко пъти е печелил на- 
грауи, но никога толкова екз.ноненна, както този път. Що се 
касаеуо ”Впнго”, Тоуоров аюуеля, че в тази лотария учаезпва 
от самото П начало н всяка сеумшш купува по три Вплета.

Засвеуеннена читателите, в Димитровградска община за 
реуовен кръг ни лотарията "Впнго” се купуват среуно около 
700 билети, у ока то този нъш за поногоутнпошо теглене на 
лоГпариянш са нроуауеип около 2200 билети.

Уведомяваме роднини, при 
знати, че на 10 януари 199 
вършиха 40 дни от смъртта на нашата 
мила и непрежалима съпруга, майка, 
тъща, свекърва и баба

ЕЛЕНКА КОСТОВА 
от Долни Криводол

Благодарим на всички за съболезно
ванията и помощта, която ни оказаха по 
време на погребението, макар и с 
присъствието си тогава и на панихидата 
по повод 40 дни от смъртта.

Нейните най-близки

ятели и по- 
8 г. се на-СОФИКА РАЙКОВА 

от Димитровград, родом 
от Драговита

Скъпата ни покойница бе по
гребана на 8 януари т.г. на ди
митровградските гробища.

Спомена за милата си майка 
що пазят сомойствата на си
новото Волибор, Милорад и 
Сретен и дъщерята Нада

че е

(заеуно с
които спечелва

Съобщаваме на всички бли
зки и познати, че на 2 януари 
1998 г. почина нашата мила се
стра, лоля и баба

На 17 януари 1998 година се навъ
ршват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
нашия мил съпруг, баща, свекър и 
ДЯДО

РАДИВОЙ МИЛКОВ ИВАНОВ 
(1926-1997) •I --&ЖБ.Д.

роден в село Караманица, Босиле- 
градска община, дългогодишен шеф 
на Местната канцелария в Долно 
Тлъмино, носител на Орден Репуб
лика със сребърен венец и златна 
значка на Съюза на запасните 
командири.

Неговата доброта, честност, трудо
любие и обич ще останат като нез
абравими спомени за нас и за всички, 
които го познаваха.

Утре пак ще посетим гроба му на долнотлъминските гробища и ще 
положим цвотя. Каним близки, роднини и познати да присъстват на 
помена.

Опечалени: съпруга Стойна, син Драган, дъщеря Милияна, зет 
Стоичко, снаха Благица, внуци: Ивана, Сашо и Игор

Продавам къща с дворно място и 
гараж в Димитровград, на ул "Сутйеска" 
№ 32 (Йовшина махала).

За подробни информации 
тел. (018) 46-946.

Шск СТАНКА СТОЯНОВА 
от Димитровград

Вечно що живее е нашите 
сърца I

семейства Цорибродски, 
Тодорови и Стоянови

звънете на
Ш
О
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^ Ьр*Л||&! Здрасти байе Манчо!
Пред Нову годин ми стиже 'Братство дори тука у 

Дежелуту. Ко що съм си навикъл одма га обърну одозад да 
рабуш зарезал за Нову годин и Коледу. 

"биоскопи" що си пущаш и тия

;о\: В И Д. А * Ч

Л прочетим къв си 
Арексаше ми се и тия 
сънища за коледаре па реши да ти напишем писмо и да ти 
първо и първо честитам Нову годин и Коледу, друго и друго 
да ти пожелайем йоще млого године да зарижаш рабуши, 
и трекье и трекье да ти распраим кико съм я прекарал Нову

О/АЧНови,^ РАлеЛнд,2 , ВгЛкоВи*сееочоскривото/
ДОЖ

1дГД«ОВО
О0.Ф_АТГРАДИ^Й

.дииитроч!^

.Д/КЯв“^*ш 11
. .,.....

гоаЬи»цч1«'Ч'М4“ ДуклдииЩмфмк

* 1етА.м\иЦН
ЖЕЛЧ)ШД годин.

Моя деца су вече одрасла и за Нову годин се растикаше. 
Девойчето отиде у Ниш при роднине, едънят син^вану на 
скиянье у Бохинь, а другьият узе одома шише пийенье па 
вану по гр:1д да по чека на отворено. Я си помисли кво да 
праим - за скиянье съм одъртел, а да по чекам на отворено 
стра ме да ме некоя пияница не околоврати с шише или 
да ме некой не осакати с петарду, па решимо с жену да 

Ока се Авсеникова кавена Газдата на 
Славко Авсеник свири млого убаво на

%ШШ<0* ЛПоглиово ЩЩ■ед ШБороЕю 15ЕЙе. й» 1
ВрАПЧДг *

. е. $1
-.одорови^и ТЗ—

1Ши&~) <?&' . "ЕТАЧН,& ^ ааа ^ •Щер>ЛА
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У&. & идемо у кавену. 
кавенуту некой си 
рамонику, а я нали съм си играорица бейо решил да се 
одрусам оро туя вечер. Пийенье и йеденье развлачише целу 
ноч помалко ама нема нищо по-маснъчко да ме подкара

коминяк. По
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слфофаяишщ на овия ньин цвичек, нещо ко нашинскьи 
йедно време се съсети за нашу спържу и овчйе сиренье та 

потекоше, ама мац, тука нема текво. С женуту 
нещо танцувамо, нещо натам навам и да йедън дърт прове- 
сур койи седеше с нас на масуту не отвори шише шам- 
паньско, немаше да разберемо дека йе дошла Новата 
година. Рамоникашат убаво свири човек ама незнайе да

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ ВЛАСТТА Е КАТО ЖЕНАТА ми льигье

БРЕВЕНЕЦИ ЗА 
СТОЯНЬЕ

♦ ВИНАТА Е КАТО ЖЕНАТА. Измъчва ли те 
собствената, може да те утеши само чуждата.

♦ ВЛАСТТА Е КАТО ЖЕНАТА. Всички я ругаят и 
всички я желаят.

♦ ВЛАСТТА Е КАТО ЖЕНАТА. За да разбереш 
колко струва, трябва да слезеш от нея.

♦ ВЛАСТТА Е КАТО ЖЕНАТА. Не се дели с други.
♦ ВЛАСТТА Е КАТО ЖЕНАТА. Става противна, 

попадне ли в ръцете на другите.
♦ ВЛАСТТА Е КАТО ЛЕКАТА ЖЕНА. Избира се 

от улицата.
♦ В ПОЛИТИКАТА Е КАКТО В ЛЮБОВТА. Иск- 

рените страдат повече от лицемерните.
♦ ЛЮБОВТА И ПОЛИТИКАТА СА КАТО НЕ- 

КАНЕНИТЕ ГОСТИ. Оставатсамо неприятностите да 
напомнят за тях.

♦ В ПОЛИТИКАТА Е КАКТО В ЛЮБОВТА. Мо
жеш да бъдеш верен, докато можеш да изневеряваш.

♦ ПОЛИТИКАТА Е КАТО ЖЕНАТА. Държи по
вече на впечатлението, което прави, отколкото на спо
мена, който оставя.

♦ ПОЛИТИКАТА Е КАТО ЖЕНАТА. Задоволя
ваш ли я, става капризна, не я ли задоволиш - жестока.

Стоян СТОЯНОВ

свири нашинска ора, па с женуту целу ноч само танцувамо, 
а я се понадкува че има "банатскьи плес" та да зграбим 
некою младу убавшку невестицу.
Дом си дойдомо у съвиняло па легомо да одспимо. У некой 

заман удрънка теливон и я се пробуди. Явля се нашинац 
оди Пъртопопинци койи също живейе тука у Дежелуту.

- Айде братми, каже пъртопопинчанинат, да идемо у 
Белград.

- Ама ти шашав ли си бре или те йош държи од начъска, 
кажем му я. - Нали три държаве требе да пройдемо, а 
пашапорти, па визе, па_
- Небой се братми това све дънъска че средимо и ютре

При бай Илкьо, известен навремето 
кюркчия от Изатовци, дошъл един вълко- 
виянин и си поръчал бревенеци.

- Бай Иликьо, рекъл, сакам убави бре- 
вени да ми направиш, тека за стоянье, нали 
знайеш!

Иликьо му взел мярка и му казал кога да 
дойде да си вземе бревенеците.

Когато дошъл да ги вземе, ред било да ги 
обуе, за да види добри ли са. Обул ги и хоп -
да клекне ама не може.

- Майсторе, кикво йе това, не могу да 
клекнем с бревенеците!

- Па не можеш, нали ти ми рече да ти 
направим бревенеци за стоянье и я сам ти 
направил.

Горкият вълковиянин, какво да направи! 
Той мислел ”за стоянье” - да не ги облича 
всеки ден, а само на ”добър дън”, а бай Ил
кьо ги направил така, както му било казано.

а. т.

поодимо.
Тека и би. Ютрото рано на сабале нийе двоицата и йедна 

родена и цел живот прекарала у Белград,словен ка,
припущимо колата. Понели смо си разне паре и толари и 
куне и динари и маркье_ вече незнайемо у койи джеп койе 
паре смо турили. Ка стигомо на границуту на Хърватску и 
Сърбию, оно 8-9 тракье, па нова здания, па... ма граница 
съглам, поделили смо се та нема куде повече иако народ 
никой нейе питувал оче ли се дели. А кой йе па народ кига 
и питувал за нещо.

Тамън минумо границуту и улезомо у Сърбию, нема ни 
сто метра, съпре ни полицайче.

- Леле бре братми ко успея на толко кратък пут да га 
прекръшиш, улелеча я. А полицайчето ни само пита 
ли нещо календарйе, моливйе и текве новогодишнье 
нице, па ка му дадомо оно ни поздрави убаво и ни испрати 
със срекън пут.

У Белград стигомо за саат време и се растикамо свак на 
свою страну ама се договоримо повече од три дъна да не 
остаямо защо "сваког госта за три дъна доста".

Обиколи коджа замляци и приятелье по Белград. Има и 
грея на, и мезетия, и йеденье, нейе баш ко некига, дока не 
бейомо растурили държавуту, ама убаво.

У Белград прибрамо и девойчето койе беше у Ниш 
припущимо колата назад за Дежелуту. Успут 
све си орати кико че прияви боравак да си узне сръпскьи 
пашапорт та да нема комендийе с визе и другье расправийе.

Ете тека байе я пречека Нову годин.
Айде у здравйе, млого ти се поздравля Тодор Смиловскьи 

из Дежелуту.
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