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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ СПЕЦИЛНИЯ 
КАНСКИ ПРАТЕНИК

ПЪРВАТА КОЛОНКА АМЕРИ- КАНДИДАТ-ПРЕМИЕРЪТ МИРКО МАРЯНОВИЧ ЗАПОЧ
НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВА НА НОВОТО ПРА
ВИТЕЛСТВОРУХВАТ

СТЕНИТЕ БЕЗ ЕДНОСТРАН
ЧИВОСТ И ПОЛИ

ТИЧЕСКИ НАТИСК

РАЗГОВОРИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 

ПАРТИИ
с пециалният пратеник 

на американския пре
зидент Бил Клинтън 

за прилагане на Дейтън- 
ското споразумение Ро
берт Гелбърд, който и пре
ди често е пребивавал в 
предишна Югославия, тези 
дни за пръв път, откакто е 
натоварен с тази мисия, 
проговори с езика на до
брата воля.

Американският прате
ник съобщи в Белград че
тири неща, а именно: пъл
ноценно включване на 
Югославия в Инициатива
та за сътрудничество в 
Югоизточна Европа, по
вишаване нивото на дип
ломатическата ни мисия 
при ООН, откриване на 
югославско консулство в 
един американски град и 
разрешение за национал
ната авиокомпания ЯТ 
самолетите й да прелитат 
над Атлантика. Разбира 
се, това не са кой знае как
ви отстъпки, имайки пред
вид размера на външната 
стена на санкциите, но по- 
важното в случая е, че се 
оповестяват мероприятия
та, които биха довели до 
цялостното им премахване.

Оповестенето от Гел- 
бърд и начинът, по който 
той говори за поведението 
на хърватското ръководст
во и обстановката в Кос- 
мет, би трябвало да под
сказват за нов етап в под
хода на Америка към при
лагането на договореното в 
щата Охайо, защото винаги 
досега Белград и Сърбия 
бяха главните виновници. 
Като че ли сега американ
ците отварят нова страни
ца на Дейтън и нов подход 
към косметския възел.

Роберт Гелбърд заяви 
категорично, че бъдещето 
на Космет е широка авто
номия, но в рамките на 
Югославия, без сецесия и 
без промяна на границите. 
При това той направи още 
една, отдавна чакана кра
чка напред: категорично 
осъди тероризма в Косово. 
"Няма съмнение, че те са 
една терористична група", 
каза Гелбърд за т.нар. "ос
вободителна войска на 
Косово" и отговорните ал
бански лидери трябва не
пременно да се дистанци
рат от нея и да осъдят този 
тероризъм".

Най-същественото 
случая е думите на амери
канския дипломат да бъдат 
разбрани правилно от оне
зи, за които са предназна
чени - албанските сепара
тисти, и което е най-важ
ното - от политическите ор
ганизации на косметските 
албанци.

Милошевич и Гелбърд констатираха, че в Република 
Сръоска се динамизира процесът на икономическото възоб- 
новление и политическата консолидация

Във вторник Марянович разговаря с представители на СПО 
и ЮЛ, в сряда с представители на СРС и НД, в четвъртък с 
представители на СВМ, а кръгът на консултациите се зат
варя днес с разговорите с представители на СПС

Кандидат-премиерът на Ре- вители на Съюза на войводин- 
нублика Сърбия Мирко Маряно- ските унгарци, а кръгът на кон- 
вич тези дни започна консултаци- султациите се затваря днес (пе
йте с представители на парламен- тък) с разговор с представители 
тарните партии във връзка със на Социалистическата партия на 
състава на бъдещото републи- Сърбия, 
канско правителство. Както е из-

*

Както се изтъква в официал- 
вестно, по време на консултаци- ното съобщение, в разговорите 
ите при президента на Сърбия с шефа на парламентарната гру- 
Милан Милутинович предста- па на СПО в Народната скуп- 
вителите на партиите, които имат щина Милан Микович и с пред- 
депутати в Народната скупщина седателя на ЮЛ Любиша Ристич 
се съгласиха с концепцията за кандидат-премиерът изнесе соб- 
формиране на правителство на ствена платформа за съставяне- 
народното единство, както и с то на правителство на народното 
програмната платформа, която единство, която се базира на съ- 
трябва да се провежда от новото гласуваната между президента 
правителство. Милутинович и партийните ли-

Консултациите за състава на дери платформа. Микович и 
новия правителствен кабинет Ристич изказаха становищата на 
започнаха във вторник с разго- своите партии във връзка със 
вори с представители на Сръб- съставянето на новото прави- 
ското движение за обновление и телство на Сърбия. Председате- 
Югославската левица. В сряда лят на ЮЛ заяви, че Югослав- 
кандидат-премиерът разговаря ската левица е готова да пред- 
с представители на Сръбската ложи собствени кадри за члено- 
радикална партия и Нова демок- ве на кабинета на Марянович. 
рация, в четвъртък - с предста-

щ
В началото на седмицата президентът на СР Югославия Слобо- 

дан Милошевич прие в Белград специалния американски пратеник 
за реализацията на Дейтънското споразумение Роберт Гелбърд. В 
разговора бяха засегнати актуалните въпроси във връзка с по
нататъшното провеждане на Дейтънското мирно споразумение и 
утвърждаването на мира и стабилността в региона.

Констатирано е, че в Република Сръбска се динамизира 
процесът на икономическото възобновлеиие и политическата кон
солидация. В това отношение е твърде важно да функционират 
успешно институциите на системата в РС.

За утвърждаването на стабилността в региона твърде много 
могат да допринесат равноправните отношения, които са ос
вободени от едностранчивост и политически натиск, като израз на 
съвместни интереси и особено на интересите на мира и стабил
ността в тази част на Европа, заяви Милошевич на срещата със 
специалния американски пратеник и добави: Нашата страна и по- 
нататък ще развива всестранни добросъседски отношения и ак
тивно регионално, особено икономическо сътрудничество, с увер
еността, че това е най-добрият начин за изграждане на взаимно 
разбирателство и доверие между народите и страните в региона.

Оценено е, че по-нататъшното развитие на отношенията между 
СР Югославия и САЩ е не само двустранен интерес, но и една от 
основните предпоставки за успешното развитие на мирния процес 
и регионалното сътрудничество.

НА 2 МАРТ

ЩЕ ЗАСЕДАВА СКУПЩИНАТА 
НА СР ЮГОСЛАВИЯ

На сесията ще бъдат разгледани системни закони, с които 
трябва да се създадат условия за ефективно функциониране 
на стопанската система на страната

Председа телят на Съвета на председателят на Съвета на гра- 
републпките Сърджа Божович и жданите на Съюзната скупщина

Мнломир Минич насрочиха за 2 
март първите тазгодишни ре
довни заседания на двата съвета.

На заседанията ще бъдат 
разгледани проектите на някол
ко системни закони, с които тря
бва да се създадат условия за по- 
ефективно функциониране на 
стопанската система на страна
та. Един от тях е и законопро
ектът за трансформиране на 
краткосрочните кредити, които 
са отписнати от деловите банки 
и Народната банка на Югосла
вия на носителите на първично
то селскостопанско производст
во, в дълг на федерацията.

Двата съвета на Съюзната 
скупщина ще обсъдят и законо
проекта за потвърждаване на 
Споразумението за гражданст
вото между Съюзна република 
Югославия и Босна и Херцего
вина, както и няколко законо
проекта, с конто ще бъдат пот
върдени споразуменията на СР 
Югославия с някои съседни и 
други страни.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОСУЕТЕН Е ОПИТЪТ ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯ
Кабинетът на Мирко Марянович отмени Уредбата за финансовата дисциплина

гаии взеха мерки, с които се уреждат начинът иНа състоялото се към края на миналата сед
мица заседание правителството на Република процедурата за платежен оборот и условията и

начинът за откриване и погасване на сметки в 
Народната банка, както и други въпроси от об-

Сърбия разгледа осъществяването на икономи- 
политика за 1998 година. Оценено е, чеческата .

икономическата политика, която съвместно про- ластта на кон трола на финансовите дейности, ка- 
веждат правителството на Сърбия,съюзното пра- бинстът на Мирко Марянович оцени, че 
вителство и Народната банка на Югославия, е съществува нуждата от споменатата Уредба и я 
насочена преди всичко кз,м създаването на ус- отмени. Същевременно, за да се подобри още по
ловия за пазарна стопанска дейност, опазване сга- вече финансовата дисциплина, правителството на 
билносгга на цените и курса на динара и по-на- Сърбия прие Уредба, с която се определят ус- 
тагмнно провеждане ма реформите. ловията за продължаване на срока за плащане на

Правителството констатира, че благодарение данъци и други обществени приходи през 1998 
на предприетите мерки са осуетени опитите за година. По този начин на стопанските фактори ще 
дестабилизиране на динара и за предизвикване на бъдат създадени условия да издължат дълговете 
инфлация. Оказана е пълна подкрепа на мерките си към държавата и да премахнат блокадите в 

1 поощряваме на финансовата дейността си.

вече не

в

за по-нататъшно
дисциплина и осуетяване на сенчестата икономи
ка както и на действията на съюзното правитсл- сумите, които ще се плащат за ползването на во- 

’ 4 Народната банка на Югославия в тази на- дите и изваждането на материал от реките, се 
Тъй като след 2 февруари 1998 година, ко- казва в съобщението на Министерството на ин- 

Сърбия прие Уредба за формациите ма Република Сърбия.

Правителството на Сърбия прие и Уредба за

ство и 
сока.
гато правителството 
финансовата дисциплина, надлежните съюзни ор

на
В.Б.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯСМИП отхвърли обвиненията от Тирана [
СРЕЩА КОСТОВ - ПЪРВАНОВСъюзното министерство но външните работи (СМИП) съобщи, 

ме Съюзна република Югославия решително отхвърля обвинени
ята, ме носи някаква отговорност за метежите в Северна Албания.

СМИП констатира с изненада и загриженост, ме неотдавнаш
ните метежи в градовете на Северна Албания са използвани за 
произволни и неаргументнраии обвинения против СР Югославия. 
Още иовеме, ме в тези обвинения особено се е ангажирал мин
истърът на вътрешните работи на Албания Поритан Цока, който 
неколкократно, без да има някакви доказателства, е приписал от
говорността за метежите на СР Югославия и нейните органи, се 
казва в съобщението.

СР Югославия решително отхвърля такива обвинения като неи
стинни, злонамерени п предназначени да отвлекат вниманието от 
истинските причини за вътрешните проблеми на Албания, се казва 
в съобщението и се допълва: СРЮ ще продължи да се застъпва за 
нормализирането и развитието на югославско-албанските отноше
ния, основаващи се на добросъседството, двустранните интереси и 
ненамесата във вътрешните работи н очаква Албания също да 
потвърди на практика своята готовност за такова развитие на о т
ношенията, кое то е в интерес на двете държави, на мира и стабил
ността в региона.

ните с тачни действия в Оптикоелсктрон и Горуг,. 
со. Според г-н Костов, и Румен Овчаров се с съг
ласил, че агонията на Горубсо не може да нро- 
дължана повече.

"Добре би било този, който ще преговаря с 
руската с трана, да е наясно със ситуацията, да има 
достатъчно информация, идеи и иициативи, за да 
се нормализират българско-руските отношения”, 

каза Георги Първанов 
Според него, вероятно 
покана за преговори 
има.

Министър-председателят Иван Костов обсъ- 
ди с лидера на БСП Георги Първанов социалното 
напрежение в страната, българо-руските отноше
ния п Концепцията за национална сигурност. Сре
щата, която се състоя в парламента, бе по инициа
тива на министър-председателя.

"Изразихме тревога от социалната си туация в 
страната, от стачната вълна, пред която правител
ството не може да си 
затваря очите”, ко
ментира Георги Пър
ванов.

”От информацията 
на Георги Първанов за 
посещението му в Русия 
знаем повече и това е 
полезно за страната”, 
коментира Иван Кос- 
зов. Факт с обаче, че ня
ма покана”, каза Иван 
Костов.

Преди консултатив
ния съвет за национална 
сигурност БСП ще 
представи предложени
ята си по Концепцията

Правителството 
няма да допусне нело
ялно поведение на ръ
ководители на фирми 
към самите фирми, 
заяви миниезър-пред- 
ссдатслят. Според не- 

правителството 
трябва да играе рол
ята па арбитър, а не да 
изпълнява ангажиме
нти, поети оз’ нелоя
лни към фирмите ръ
ководители. В зова 
отношение не може 
да има компромис, за- 
1ЦОТО всички пробле
ми на България бяха на трупани по този начин.

Премиерът заяви, че не се притеснява от стач
ките, а от скстремистките начини, но които се 
предявяват исканията. Стачките са доказателст
во, че в държавата има дсмокраично общество, 
каза Иван Костов. Според него, тревогата на хо
рата за личната им съдба е в основата на стачните 
действия и в лицето на правителството тс имат 
хора, които им съчувстват и ги разбират.

Г-н Костов каза, че са коментирани конкрет-

го

В неочаквано кратък срок 
след консултациите с ли
дерите на парламентар

ните партии президентът на 
Сърбия Милан Милутинович 
направи очаквания политичес
ки ход и довери на досегашния 
премиер Мирко Марянович от
говорната задача да състави 
ново правителство на нашата 
република.

“Вярвам, че както и досега 
г-н Мирко Марянович в качест
вото си на председател на пра
вителството на народното ед
инство и занапред ще отдава 
всички свои способности за по
нататъшното стопанско и об
ществено възраждане на наша
та република“ - изтъкна в пис
мото си до Народната скуп
щина президентът Милутино
вич и изказа надежда, че ре
публиканският парламент ще 
подкрепи бъдещия кабинет.

Мирко Марянович ще със
тави 110-то сръбско правител
ство в периода от Караджор- 
дже до сега, петото правител
ство след въвеждането 
на многопартийната 
система в Сърбия 
и второто коали
ционно прави
телство през 
последните (
ГОДИНИ. В ИС- ;
торията той I; 
ще бъде запи- : 
сан като един- 
ския премиер, 
който в периода 
след 1945 година е 
изкарал докрай пър
вия си четиригодишен ман
дат и веднага след това е наз
начен за кандидат-премиер, 

ъм края на миналата сед
мица премиерът на Репу
блика Сръбска Милорад 

Додик се върна от неколкод- 
невната си визита в Съедине
ните американски щати. Дома
кините обещаха пълна подкре
па на неговото правителство, а 
Световната банка - кредит в 
размер на 20 млн. долара за 
погасяване на държавния дълг 
към ползващите средства от 
бюджета на РС. Макар че за
падните богаташи много обе
щават, а малко дават, полити
ческите наблюдатели са увер
ени, че обещаният кредит ще 
бъде отпуснат, защото САЩ и 
Западна Европа най-сетне са 
доволни от политическия курс 
на босненските сърби и гото
вността им да допринесат за 
цялостното провеждане на 
Дейтънското споразумение.

От необходимия кредит и 
оказаната подкрепа по-значи
телен е фактът, че посещени
ето на Додик, по всичко личи, е 
предвестник на едно постепен
но разведряване на отношени
ята между най-влиятелните 
световни фактори и не само бо
сненските сърби, но и сръбския 
народ като цяло. Разбира се, 
времената се менят, променят 
се и политиките, така че сега 
основателно може да се твър
ди, че настъпва период на по
добри сръбско-световни отно

шения.
Тази теза може да се подк

репи и със солидните резулта
ти от визитата на външния мин
истър на СР Югославия Жива- 
дин Иованович от Рим през Па
риж до Мадрид. Стремежът на 
нашата страна към ускорено 
нормализиране на отношения
та с Европейския съюз като ед
ин от най-важните пунктове за 
изграждане на по-добри отно
шения между СРЮ и между
народната общност като цяло 
получи пълна подкрепа в сто
лиците на Италия, Франция и 
Испания.

за национална сигур
ност.Георги ПървановИван Костов Според Георги Пър

ванов парламентът не работи добре и бездейства. 
Премиерът е дал на г-н Първанов законодател
ната програма на правителството по месеци. До
говорено е било малка група от мнозинството да 
прегледа законопроектите на БСП. "Искаме да 
демонстрираме съгласие в осъществяването на 
законодателна програма, която изпълнява при
оритетите на България за интеграция на страната 
ни в Европейския съюз”, каза Иван Костов.тора "пустинна буря" за

сега няма да има. Миси
ята на генералния секре

тар на ООН Кофи Анан в Баг
дад създаде възможност за 
"още една блестяща победа на 
иракския народ и неговото пре- 
мъдро ръководство, начело с 
великия вожд Саддам Хюсеин, 
над омразните американци и 
останалите западни империал- 
исти". Генсекът на световната

В
ИТАЛИАНСКИЯТ ПРЕМИЕР РОМАНО ПРОДИ ПОСЕТИ СОФИЯ

ИТАЛИЯ ПОДКРЕПЯ ВЛИЗАНЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ В ЕС И НАТО

организация и ирак
ският вицепремиер 

Тарик Азиз под- 
^ А писаха спора- 

АУ/Ж зумение, с ко- 
ето Ирак се 
задължава 
да позволи

А. Достъпа
проверката

президентски

според 
американските (и не 

само техни) твърдения, 
се произвеждат оръжия за ма
сово унищожение на хора.

По-нататъшното развитие 
на събитията в Залива ще зав
иси от това дали иракското ръ
ководство ще изпълни изцяло 
задълженията си от споразу
мението с ООН.

Проди и Костов обсъдиха плановете за изграждане на транебалканска магистрала от Бургас до Драч 
Италианският премиер Романо Проди тези 

дни подкрепи усилията на България за пълно
правно членство в Европейския съюз и НАТО, 
съобщи Асошиетедпрес, позовавайки се на бъл
гарската осведомителна агенция БТА.

"Италия се застъпва за разширяване на ЕС и 
НАТО не само към северната, но и към източната 
част на Европа” - заяви Проди в София. Той е 
първият италиански премиер, който посещава 
България. В българската столица Проди изтъкна 
и това, че укрепването на отношенията с Бъл
гария и Румъния е един от приоритетите на ита
лианската външна политика.

Реформаторското правителство на българ
ския премиер Иван Костов, което беше съставено 
преди една година след остра политическа и ик
ономическа криза в страната, упорито провежда 
пазарни реформи и води прозападна политика, 
напомня в информацията си АП.

В софийския си диалог Проди и Костов об
съдиха начините за насърчаване на италианското

инвестиране в България и плановете за изграж
дане на трансбалканска автомагистрала, която да 
свързва българското черноморско пристанище 
Бургас и албанския град Драч на брега на Ад
риатическо море. С помощта на фериботни връз
ки с Италия, Русия и кавказките републики тази 
автомагистрала би трябвало да открие нови въз
можности за увеличаването на търговския обмен 
между Европа и Азия и за икономическото съжи
вяване на балканските страни.

Заедно с премиера на Италия в София прис
тигнаха над 50 италиански бизнесмени, които се 
договаряха с българските си партньори за реализ
ирането на съвместни проекти в областта на ин
женеринга, производството на електроенергия, 
телекомуникациите, транспорта, промишленост
та и финансите. Както посочва БТА. италиан
ската страна е заинтересована и за доставки на 
газови турбокомпресори и за изграждането на 
нафтопровод от Бургас до Балона в Албания.

К
С лед арестуването на ге

нералния директор на 
ДИН-НИШ Смилко Кос- 

тич, зад решетките попадна 
още една "едра риба" - Ненад 
Джорджевич, бивш директор 
на фонда за здравно осигур
яване, бизнесмен и функцио
нер на ЮЛ. Арестуването на 
споменатите двама води към 
заключението, че в Сърбия 
най-сетне е започнала сериоз
на борба със стопанската пре
стъпност.

АКТУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНФЛАЦИЯТА ЗАСТРАШАВА ВАЛУТНИЯ БОРД
Ако месечната инфлация не се спре под едни процент, фнксната връзка между лева и марката при 
съотношението 1000 лева за 1 марка ще бъде подложена на силен

Увеличаващата се инфлация в България може 
да предизвика девалвация на лева и да застраши 
системата на валутния борд, който беше въведен 
миналата година по препоръка на Международ
ния валутен фонд (МВФ), за да се възвърне довер
ието във финансовата система на страната, преду
преждават български икономисти.

Ако месечната инфлация не се спре под един 
процент, фиксната връзка между лева и марката 
при съотношението 1000 лева за 1 марка ще бъде 
подложена на силен натиск, изтъква Владимир 
Царевски, научен изследовател в Икономическия 
институт на Българската академия на науките.

През юли миналата година по искане от МВФ 
в България беше въведена системата на валутния 
борд - строг финансов режим, който не позволява 
печатане на пари без покритие във валутните рез
ерви на страната. Също така този режим не поз
волява на централната банка да отпуска кредити.
Валутният борд оказа положително въздействие 
върху инфлацията и от 243 процента през фев
руари тя спадна до 1,5 процента през декември.

натиск
Обаче възходящият тренд на долара по отноше
ние на марката и останалите твърди валути от
слаби и позицията на българския лев, така че на
последък се забелязва увеличаване на инфлацио
нния натиск. През януари т.г. инфлацията в Бъл
гария се покачи на 2,1 %, а според предвижданията 
на българското правителство годишната инфла
ция не трябва да надхвърли 16 процента.

Българите още живеят в еуфорията си от на
чалното стабилизиране на икономиката, но се на
лага да бъдат взети нови, енергични мерки за по
нататъшен стопански растеж, смята университет
ският професор по икономика и някогашен за
местник-шеф на Българската национална банка 
Милети Младенов. Този специалист твърди, че 
България навлиза в зоната на надценения лев, 
което ще предизвика търговски дефицит. Тъй ка
то валутният борд не позволява да бъде променен 
курсът на лева, Младенов предвижда сериозни 
сътресения във финансовата система на страната 
и големи социални вълнения.

В окръжния съд в Кралево 
тези дни беше произне
сена първата смъртна 

присъда в историята на това 
съдебно ведомство. Какво на
казание ще да получи и замест
ник-командирът на полицей
ската станция в Гаджин хан, 
който с няколко изстрела от 
автомат надупчи гърдите на 
командира си. Мотивът за това 
свирепо убийство още не е раз
яснен и до окончателното при
ключване на следствието ще 
продължат да витаят различни 
слухове за истинските причини 
за това злодеяние.

к.г.

о 27 ФЕВРУАРИ 1998 г.
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КРИТИКУВАНИ
ТЕКСТОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ
откриването на Културно-информационния 

' Р Цариброд в Димитровград, както и събитията 
реди това, по време на самото откриване и след откри- 

ването на Центъра реагираха голям брой наши съграж
дани, както и по-широката общественост, изразявайки 
недоумение и възмущение.

За това, до голяма степен допринесе старата, и както 
яхме повярвали, надживяна вече реторика, кулминирала 

на самото откриване на културно-информационния 
тър Цариброд на 13 февруари 1998 година, 
предизвиква у гражданите опасения

• Неистините нанасят 
неотговорност

.... ?? 7* "С“,““-?; "Ж™“

нма доста неис™ни, конто нанасят огромна поли 
тическа щета и обиждат гражданите от българск
ото малцинство в Югославия. Имайки предвщщш- 
лите и намеренията на този автор от но-рано поя
вяването им на страниците на вестника е пропуск на
редактор*!?6 " Преда ас1а"» наредактор В. Богоев. Това са оценките които т и
встъпителната си реч на разширено заседание на 
Изпълнителния отбор на ОС в Босилеград 
председателят на Съвета Васил Йованчов.

Представителите на Издателство "Братство", 
директорът Венко Димитров и главният редактор 
на вестника Ванче Богоев посочиха, че тези тек
стове са поместени във вестника в рамките на раз
искванията които години наред се водят относно 
винаги актуалния въпрос : употребата на майчиния 

всички сфери на обществения 
нашите сънародици в Югославия. Това обаче не 
означава, че редакцията на вестника напълно е съг
ласна и солидарна с всяко становище и всяка казана 
или написана мисъл или дума по тоя въпрос. Же
ланието на редакцията е да предложи една истински 
демократична трибуна, на която да могат да 
насят различни виждания и лични становища. Напи
саното от Иван Николов редакцията смята 
такова становище, което обективно подлежи 
критики, и на оспорвания. За всички такива възра
жения страниците на вестник "Братство”, както и 
досега, си остават открити.

Членовете на ИО

политическа вреда • Небуд-НОСТ И

В цялата тази игра във връзка с откриването на Кул
турно-информационния център "Цариброд” димитров
градските граждани разпознаха намеренията и припомнят 
следните факти:

- Нашият град се нарича Димитровград (старото му 
име Цариброд ще бъде или не върнато, ако ние решим 
това);

- Димитровград се намира в СР Югославия и Репуб
лика Сърбия, чийто граждани сме и ние;

- В Димитровград, освен граждани от българската 
народност (в никога ненарушени досега междунацион- 
ални отношения) живеят и многобройни граждани от дру
ги народи и народности. Всички ние се чувстваме равно
правни с всички останали граждани в нашата родина;

- В интерес на истината Димитровград е разположен 
на запад от югославско-българската граница, но не е ни
чия "Западна покрайнина”;

- Голям брой наши съграждани имат в съседна Репуб
лика България имат свои роднини, приятели и познати, с 
които именно заради близостта между народите и подобния 
манталитет поддържат добри и приятелски връзки, което 
същевременно е и най-добрата основа за добросъседски 
отношения между двете страни. Всеки успех на българския 
народ из тежкия път, по който и двете страни минават през 
последните няколко години, ни радва искрено;

- Димитровград и българското национално малцин
ство имат в соята страна мултинационални образовател
ни, културни, информационни и други институции, които 
десетилетия назад спомагаха с дейността си за изклю
чително високото образователно и културно равнище на 
своите граждани. Поради това сме против еднонационал- 
ните институции, без оглед на това от коя страна идват те;

- Учим се на двата езика в такава степен, за която сами 
се определихме, ползвайки своето конституционно, зак
онно и демократично право;

- Всички свои права и проблеми, както и всички граж
дани на нашата страна, решаваме в нашата страна, равно
правно, както и всички останали граждани.

- Заедно с останалите югославски граждани деляхме 
съдбата на тежката криза, сполетяла нашата страна през 
последните няколко години и се стараехме да помогнем 
според възможностите си. Не се чувстваме застрашени в 
каквото и да било отношение и не ни трябват защитници, 
нито под формата на официални институции на други 
държави, нито от самозвани лидери на неправителствени 
и недържавни институции, така наречени Културни цен
трове, или така неречени Сдружения на гражданите. На 
всички тях благодарим за "помощта" и "добрите намер
ения".

цен- 
и която

и страх, понеже отк- 
рито асоциира на териториални претенции и променяне 
на границата.

В текстаизнесе на поздравителното писмо на българския 
премиер Иван Костов, което прочете заместник-преми
ерът и министър на образованието на Република Бъл
гария, още в самото начало се казва: "Изключително 
радостен съм да поздравя всички българи от Задните 
покрайнини с откриването 
формационен център в Цариброд".

Безспокойствие

български Култирно-ин-на

сред гражданите преди това предиз
викаха и множеството информации на Българската 
цнонална телевизия, от които едно поръчение, най-меко 
казано,е фрапиращо: информацията си за откриването на 
Центъра ("По света и у нас” на БНТ от 14.02.1988 год.) 
авторът Горан Благоев приключва с изречението: "На 

място през 1920 година българите от Западните 
раинини демонстрираха против присъединяването към 
Кралството на СХС. Крайно време е те отново да повдиг
нат своя глас!"

език във живот на ма

това пок-се из-

за едно 
и на Ако към всичко това се добави и съвсем откритото и 

невиждано досега ангажиране на българските държавни 
институции и особено на Посолството в Белград във връз
ка с откриването на Центъра, финансирането на 
откриване и бъдещата му дейност от държавния Бюджет 
на България, почти истеричната подкрепа от страна на 

дещите български медии, всичко заради откриването 
Културно-информационен център на сдружение на 

югославски граждани” (от съобщението на българското 
външно министерство след разговорите с югославския 
посланик в София), напълно достатъчно е да се разбере 
изцяло намерението на основателите и техните лобисти.

Факт е, че гражданското сдружение Културно-инфор
мационен център "Цариброд” е регистрирано в Минис
терството на правдата на СР Югославия. Щом като това 
сдружение е получило разрешение за работа, поставя се 
въпросът - откъде накъде и защо - па Културно-инфор
мационния център "Цариброд”, на който "българското 
правителство високо оценявя неговото значение”(пис- 

Иван Костов, български премиер), който се фи
нансира от бюджета на Република България и на който 
българския премиер лично ” гарантира пълно съдействие 
за развитието и дейността и пожелава успех много 
смелост!” (писмото на Иван Костов, прочетено на откри
ването).

Висшите официални представители на Република 
България на откриването на Културно-информационния 
център "Цариброд” вложиха огромни усилия, за да убедят 
малобройните димитровградчани, че Центърът ще бъде 
” силно звено за по-нататъшното сближаване между две
те страни” и ще има "съдбовно значение за запазването 
на националното самосъзнание на българите в Югосла
вия” (казано на откриването на Центъра).

неговотои другите участници в раз
искванията подкрепиха встъпителната реч на пред
седателя Йованчов, като посочиха конкретни ста
новища в текстовете на Николов, които не съответ- 
ствуват на истината. Не е точно, например, че дву
езичното обучение е наложено "свише” на българ
ската народност, а е въведено след допитване с ро
дителите, и то изобщо не е отказване от майчиния

во
на

език, а още по-малко променяне на езика на обу
чението. Вярно е, че съществуващият модел може 
и трябва да се промени и че общинските и учебни 
власти в Босилеград са предложили изеднаквяване 
броя на часовете по български и сръбски език в 
основното училище. Такова предложение е внесено 
официално в Министерството на просветата в Сър
бия, което сега трябва да уточни другите документи, 
с които, съгласно закона и Конституцията, по-пре
цизно да се уточнят всички подробности. В това 
отношение няма никакви разлики в общината, нито 
в училищата, нито в ръководството на СПС . Не е 
вярно също така, че са разпродадени или се разпро
дават нито историята, нито традициите, нито ресур
сите. Това са измислици, които наистина обиждат, 
внасят смут и предизвикват възмущение.

Както бе заключено, с изводите от това засе
дание ще бъдат запознати Министерството на ин
формациите и Управителния съвет на Издателство 
"Братство".

Броят на гражданите на Димитровград, присъству- 
вали на откриването на т.нар. Културно-информационен 
център "Цариброд”,е най-доброто доказателство, че ние 
умеем да различим добрите от лошите намерения, което 
е условие да запазим своето спокойствие и добрите меж- 
дунационални отношения, които от край време са били 
отличителна черта на нашата среда.

Смятаме също така, че заради всичко онова, което се 
случи във връзка с откриването на т.нар. Културно-ин
формационен център "Цариброд"в Димитровград е необ
ходимо държавните органи на СР Югославия да прераз
гледат издаденото разрешение на Сдружението на граж
даните, което създаде този Център.

мото на

В.Б. ИО на ОС Димитровград

НЕ БОЙТЕ СЕ, Г-Н ХАЙТОВ, НИЕ ЗНАЕМ КОЙ СТЕ (2)
Демократичните постижения на България в сегаш

ния момент се изразяват в свалянето на "Каналето” от 
репертоара на БНТ, само защото политиката на пре
миера Костов е представена в нелепа светлина. След 
първото самостоятелно представяне отекрана бяха сва
лени и "Хъшовете". Слушам по радио София "аргумен
тите” на една журналистка, че главният артист на "Хъ
шовете" Слави пеел чак толкова лошо, че било направо 
фалш. А същото това момче Слави, когато пееше пес-

гиката започнат да водят истински държани и мъже.
Заради това не бива, г-жа Юрукова, да се учудвате 

защо ние, гражданите от българското малцинство в 
Югославия, не плачем с такъв плач, какъвто бихте же
лали вие. Не плачем, защото сме живели достоен чо
вешки живот с всичките радости и тежести на дър
жавата Югославия. Пет десетилетия, ние, югославяните 
със завист бяхме сочени от Източноевропейските сгра- 

за това, че свободно се разхождаме по света. Видя
хме какво е живот, стандарт... От официалната поли
тика на тези страни бяхме хулени като капиталисти и 
агенти на Америка, а ние никога не сме били такива. 
Вярно е само, че сърбите спасяваха, укриваха от фа
шистките завоеватели и хранеха американските пилоти 
на съборени самолети след полети в края на войната, 
ако имаха щастието да паднат на сръбска територия. 
Случеше ли се да паднат на българска или хърватска 
територия - кучета разнасяха костите им. Синовете на 
оцелелите съюзнически пилоти и днес с благодарност 
си спомнят за тези човешки жестове и няма да ги заб
равят докато са живи.

Уилям Клинтън не иска да знае за това. За него ние 
сме бастион на комунизма. А ние сме били винаги та
кива, каквито сме си - свободолюбиви и трудолюбиви 
хора, готови винаги на прошка и сътрудничество до
тогава, докато не бъдат засегнати свободата и човеш
кото ни достойнство.

Ако разгледаме по-нататък тази тема, ще опрем до 
въпроса: Каква е политическата философия на сегашна 
България? Няма абсолютно нищо ново, а повтаряне на 
видяното вече. Политическата й философия е проста - 
лепни се за най-силния на деня в света и си накриви 
шапката, всички проблеми си решил.

Главоболията идват, когато нещата се променят и 
най-силният вече не бъде такъв. Е, тогава следват 
катастрофите, губят се територии, плащат репарации и 
се стига до вайкалия от рода на тези на г-н президента 
Петър Стоянов, че след края на Втората световна война 
България не била питана за устройството. Ами логично 
е да не я питат, след като беше на погрешната в то
гавашния момент страна, на страната на най-силната 
тогава в света - фашистка Германия. След

чудовище, фашизмът, беше сразен благода- 
на Съветския съюз и антифашист-

ни
ни, отговарящи на режима, тази същата г-жа журнал
истка не забелязваше нищо фалшиво. Демокрация, ня
ма що!

Преди да вземе властта, президентът Стоянов обе
щаваше на народа, че България ще получи много по
мощ и подкрепа. Щом седна в президентското кресло, 
обърна друга страница; "Ако сами не си помогнем, ни 
Бог не може да ни помогне!" Сега иска да натнка Бъл
гария в НАТО, без да пита народа. За щастие, и демок
рацията си има спои закономерности. Следователно и 
въпросът с НАТО няма да може да се уреди без рефер
ендум, без допитване на хората, които по битаците из 
Сърбия и другите съседни страни продават разни дре
болии за препитаваме. Раио или късно, те именно ще 
бъдат питани искат ли децата им да са войници на 
НАТО.

като това
световно
рение преди всичко 
ката коалиция (това са исторически факти, издържали 
' решетото” на времето), съвсем естествено е победе
ните да не се питат. Следователно, след като България 
беше в коалиция с фашистка Германия и пееше песента 
"Рим, Берлин, и Токио/ верни във борбата/ скоро ще 
наложат/ нов ред на земята ’!, г-н Стоянов, и не можеше 
да има такива привилегии да си избира строя, в който да 
се живее. Това България може да получи само когато 
води истинска националнна политика, когато полити
ците "на конци” се приберат в кукления театър, а

(Продължава)

Името на автора известно на редакциятаПОЛИ-
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА СССС В ПЧИНСКИ ОКРЪГНА ПЪРВАТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

ПОДКРЕПА НА 

КОНГРЕСНИТЕ 

ПРОЕКТОДОКУМЕНТИ

ИЗБРАНИ СА 20 ДЕПУТАТА ЗА 

СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ
СПС има 7, СТС 6, СПО 4,10Л 2 и С«М 1 депутат СПС (227), Боян Кокич от СГ1С (228), д-р Й

Къркобабич от СПС (229), Милял Микопич от 
СПО (236), Томисляв Николич от СРС (229), Ми- 
хал Сечеи от СВМ (231), Веролюб Стсвяиович от 
СПО (236), Йорговлнка Табакович от СРС (229) и

овян
На първата извънредна сесия на Народната 

скупщина на Република Сърбия, която се състоя 
към края на миналата седмица, чрез тайно гласу- -та
Божич от СПО (234), д-р Милопан Боим от ЮЛ 
(229), Чедомир Василиевци от СРС (228), Йела бяха предложени от споите парламентарни групи. 
Веселим от СПС (232), Александар Вучпч от СРС „ Следователно, и Съвета на републиките на 
(226). Божидар Вучурович от СРС (228), Горица Съюзната скупщина Социалистическата партия 
Гаевич от СПС (232), Стево Драпшшч от СРС »» Сърбия има 7, Сръбската радикална партия 6, 
(226), Воислав Живковия от СПС (230), д-р Ра- Сръбското движение за обновление 4, Югослав- 
дослав Йович от СПО (236), д-р Карол Касаш от скп™ ^с|1и,'а 2 и Съюзът на войпо,(ниските уп-

гарци 1 депутат.

Светът на Съюза на синдикатите в Пчински окръг обобщи 
резултатите от проведените в общинските представителства раз
исквания по проектодокументите за предстоящия Единадесети кон
грес на Съюза на самостоятелните синдикати в Сърбия - проекто
програмата, Статута и основните принципи за финансирането иа 
тази организация на работниците. Общата констатация е, че синди
катите в седемте общини в Пчински окръг, организирани в 250 
основни огранизации с над 50 000 членове, дават подкрепа на пред
ставените конгресни документи, в които се изтъква, че правата и 
интересите на работниците и занапред ще бъдат в центъра на 
вниманието на СССС. По този въпрос пазарлъци няма и не може 
да има. С други думи, Съюзът на синдикатите и занапред ще се 
организира така, че да може да защитава членовете си от всички 
видове противзаконни дейности на работодателите. В това 
отношение е необходимо да се гласуват закони, които да защитават 
интересите и правата на работниците. Въоръжени стези законни 
норми, работниците трябва да посрещнат наближаващата привати
зация, коя'го, ако не се провежда законно, може да има и неблаго
приятни за работниците последици. Заради това синдикалните ор-

избрам за съюзен депутат. Избраните депутати

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЮЛ В БАБУШНИЦА

КОЛЕБЛИВИТЕ ДА БЪДАТ 

ЗАМЕСТЕНИ ОТ СМЕЛИ КАДРИ НА 24 И 25 МАРТ В БЕЛГРАД

11 КОНГРЕС НА ССССЮгославската левица разбира властта като ор- щсствуват изборите - да се изберат ония, за които 
ганизнрано н честно завършване на работата, зая- интересът на гражданите и държаната е над лич
ен говорителят на Дирекцията на ЮЛ Иван Марк- ните интереси. Тук присъстпат и представители на

няколко министерства, които вършат работата си 
и по този начин на дело показват как 'трябва да се

Единадесетият конгрес на Съюза на самостоятелните син
дикати в Сърбия ще се проведе на 24 и 25 март т.г. в Белград, 
реши иа заседание в понеделник Съветът на СССС.

Членовете иа Съвета единодушно приеха проектодокумен- 
предстоящия конгрес: Програма, Статут и Правилник 

за работа. Според оценката иа председателя иа Съвета Томис- 
лав Банович, Съюзът на самостоятелните синдикати в Сърбия 
е осъществил добри резултати в междуконгресния период, а 
след конгреса синдикалната дейност ще бъде насочена към 
увеличаване на производството н заработките, опазване на 
социалната сигурност на работещите и смекчаване на 
проблема с безработицата.

ович
На 23 февруари в Бабушница се проведе под

готвително предизборно заседание на Общинския ряботи, когато си на власт - изтъкна говорителя I 
отбор на Югославската левица, на което присъст- 1,51 Дирекцията на ЮЛ и добави, че е дошло време 
ваха говорителят на Дирекцията на ЮЛ Иван за труд и сплотяване, за да се постигнат още по-до- 
Маркович, министърката на грижите за семей- Ори резултати.
ството и децата Братислава Морина, представи- Сладжана Ста мен кови ч, съюзен депутат и 
тели на министерствата на здравеопазването и член на Дирекцията на ЮЛ, заяви, че в предсто- 
местното самоуправление и републикански и съ- Я,ЧИЯ период колебливите трябва да бъдат замс- 
юзни депутати от листата на тази партия. стени от смели кадри, докато председателят на

- Югославската левица разбира властта като Югославските комунисти Ратко Кръсманович за
стъпи становището, че непременно трябва да се

тите за

организирано и честно завършване на работата, 
особено в местното самоуправление - подчерта на борим против онези ръководители, които с погре- 
заседанието Иван Маркович. - Това означава, че шиите си ходове създават лоша представа за леви

цата, а тя не заслужава такова нещо . ганизации в предстоящия период трябва много повече да работат 
за организационното си укрепване. Защото само по този начин те 
ще могат ефикасно да защитават интересите на своите членове.

Съюзът на синдикатите в Пчински окръг подкрепи и всички 
конструктивни предложения за изменения и допълнения в Статута 
на организацията.

Съгласно конгресните критерии. Съветът на Съюза на синди
катите в Пчински окръг ще избере десетчленна делегация, която 
ще представя на XI конгрес 50-те хиляди членове на СССС от 
Пчински окръг. Делегацията ще бъде оглавявана от Божидар Йо
вич, председател на Съвети на Съюза на синдикатите в Пчински 
окръг.

използването на властта за владеене и лично пре
дставяне не е присъщо на левицата. Затова и съ-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС 

В ДИМИТРОВГРАД
м. я.

• РЕАЛИЗАЦИЯТА на ребалансирания през шила контрол на всички, ползващи тези средства, 
декември миналата година бюджет на Общинска- Ревизия е направена на Детската градина, Основ- 
та скупщина в Димитровград обсъдиха и приеха ното училище, Гимназията, Центъра за култура, 
членовете на Изпълнителния отбор на 20 февру- Народната библиотека и Съюза на спортовете, 
ари т.г. Запланувано е ребалансираният бюджет 
да възлезне на 14 181 397 динара, а е реализиран с растенията от Пирот за участие във финансира- 
14 025 971,76 динара. От разни данъци са събрани нето на неговата програма, за защита на расте- 
2 342 227 динара, от останали явни приходи 2 193 нията на територията на общината. Не е приет 
206, а от субсидии 9 480 592 динара искът на Здравния център от Пирот за средства

Що се отнася до разходите, най-много пари са за оборудване на отдела по кардиология с обосно- 
похарчени в комуналната, пътната и жилищата ванието, че предстои оборудване на болницата в 
област - 6 726 678 динара, като в тази сума са Димитровград. На стрелческия клуб "Граничар” 
включени и средствата за строеж на спортната

ДРАГАН ПЕЙЧИЧ Е НОВ 
НАЧАЛНИК НА ПИРОТСКИ 

ОКРЪГ
• ПРИЕТ Е ИСКЪТ на завода за защита на

Председателят на Окръжния отбор на Югославската левица за 
Пиротски окръг Драган Пейчич неотдавна е назначен от правител
ството на Република Сърбия за нов началник на окръга. До
сегашният началник на Пиротски окръг Нешко Мадич е назначен 
за консул на СР Югославия в България.

Новоназначеният началник на окръга Драган Пейчич по про
фесия е инженер и в момента е директор на кантората на фирмата 
’ Динара" в Пирот.

са отпуснати 1000 динара за организация на ме- 
зала (3 674 316 динара). Като помощ на местните мориалния турнир "Вукадин Маркович-Вуле", а 
общности са дадени към 500 хиляди динара. При- на ловджийското дружество 1500 динара за ор- 
ходите надхвърлят разходите със 137 431 динара, ганизиране на традиционната ловджийска вечер, 
които ще се ползват тази година.

• НЯКОИ ОТ СРЕДСТВА от бюджета не са общности.
Обсъдени са и исковете на гражданите и местните Б. Д.

ползвани според предназначението им, констати
ра съответната общинска служба, която е извър-

А. Т.
ЗА ОКОЛО 150 000 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЕНСИОНЕРИ 
В СЪРБИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МО ДИМИТРОВГРАД

Първата част за март 1997СРАВНИТЕЛНО УСПЕШНО 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
В сряда започна изплащането на първата част на пенсиите за 

март миналата година за повече от 150 хиляди пенсионирани зе
меделци в Републиката. Средната сума на един чек е 179 динара - 
узнахме в Републиканския фонд за пенсионно осигуряване на зе
меделците.През миналата седмица се проведе заседание ската скупщина скоро трябва да изработи съме- 

на Съвета на МО Димитровград, на което бяха стна програма за инвестиционните работи в града 
разгледани информациите за реализацията на съ- през тази година, членовете на Съвета предлагаха 
вместната програма с Общнинската скупщина,от- кои комунални дейности би трябвало да имат при
насяща се до инвестиционните капиталовложения оритет. В това отношение те се съгласиха, че при 
в областта на комуналната дейност в нашия град съставянето на програмата комисията тряб 
през миналата година. Най-голяма част от събра- обърне специално внимание на изграждането на 
ните финансови средства чрез местното само- градския пазар, градските тоалетни, ремонта на 
облагане са изразходвани за адаптацията на ди- улицата "Бошко Буха”, уреждането на водени- 
митровградската болница. В хода на заседанието чната вада, строежа на тротоара и ремонтиране на 
членовете на Съвета стигнаха до заключението, улица "Найден Киров” и т.н. Освен това на засе
че повечето от заплануваните комунални де- данието бе казано, че работите за приспособява- 
йности през миналата година са реализирани сра- нето на болницата трябва не само да продължат, 
внително успешно.

Тъй като съответната комисия към Общин-

НАМАЛЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОБЛАГИ

По-малко мито за
ва да

съоръжения
Митото за вносни съоръжения, които не се произвеждат у нас 

да се намали с 50%, а за съоръженията, които се произвеждат в 
Югославия - с около 30%. Това е същността на внесения в Съюзната 
скупщина Законопроект за митническите облагания от страна на 
федералното правителство. Измененията се обосновават с нас- 
тояванията да бядат създадени по-благоприятни условия за стопан
исване и внедряване на нови технологии в производството.

а и да се интензифицират.
Б. Д.
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СУРДУЛИЦА

Н1,ВЛ СГРАДЛ НА ОБЩИНСКИЯ съд
новата сграда на Общинския съд в СурдулицаР По 1е1РН пг/10Д’1ерТа’ 46 изгРажДането на този мо- 
този повод пред новоизградената съдебна палата ттП1™1" еДН° потвъРжДение за репшмо- 
се проведе тържество, на което присъстваха мнп г Правителството на Република Сърбия и
гоброини граждани, гости от съседните общини оаботаТ™ бе3паРичие Д« "одобри условията за 
Окръга и Републиката. Сред гостите бяха- Б^Га То“ "РавосъДните органи.
Говедарица, председател на Върховния съд на об™ятД°баВИ' '№ поради Роди"а неблагоприятни 
Сърбия, Драган Петковци - републиканския*об °®втоя’>лс_тва правосъдието е останало 
ществен правозащитник Ралита п™ б' брои кадР"> обаче те
местиик-министър на правдата, и Йездимир Мит ИЗПЪЛНЯВат обществените
рович, председател на Висшия Р

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОДНАТА КОНФЕКЦИЯ 
"ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА

ИЗНОС ЗА 8 

МИЛИОНА МАРКИ
На състоялата се на 24 февруари пресконференция в мод

ната конфекция Лисца ’ в Бабушница генералният директор 
Петар Иончич осведоми журналистите, че тези дни към Ита
лия, Германия и Словения е тръгнал първият контигент дамска 
галантерия, която е произведена в бабушнишката фабрика. 
Същевременно е изпратен и един контигент от изделия на 

Лисца за гръцкия пазар, който е нов външен пазар за модната 
фабрика от Бабушница.

с огра- 
отговорно и съзна-

си задължения.
стопански съд на м. я.

Как го беше съобщено на пресконференцията, 80 процента 
оI тазгодишната продукция на ”Лисца” е предназначена за 
купувачи от чужбина, а стойността на изнесените 
бва да възлезе на 8 милиона марки.

На тазгодишния Панаир на модата в Белград "Лисца” беше 
удостоена със "Златна кошута” за дамско бельо. Това бе тре
тата ”3латна кошута” за бабушнишката модна фабрика от 
споменатия панаир. Поради големия интерес, който купува
чите проявяват към изделията й, ”Лисца” е приела на работа 
още 50 квалифицирани конфекционери. Средната 
конфекцията е 760 динара, а през март тя ще бъде увеличен 
30 на сто.

ИЗ ОТЧЕТА НА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД
изделия тря-ОТ ГЛОБИТЕ - НАД 120 000 ДИНАРА

В отчета за работата си през миналата година, 
общинският съдия за нарушения изтъква, че бро
ят на лицата, предприятията и фирмите, които не 
са спазвали общоприетите правила и норми 
малък по отношение на 

През миналата

Тъй като ресорното министерство на Сър
бия все още не е назначило постоянен 
нарушения в Босилеград, от началото

съдия за 
на март

миналата година, по решение на Съвета за 
нарушения от Лесковац, длъжността

е по- заплата впредходните години. 
година общинският съдия за 

нарушения е имал в редовна процедура 1053 
за започване на дела срещу лица, предприятия и 
фирми (37ь получени в течение 
останали нерешени от предходната година). От 
всички започнати дела съдията се е произнесъл за 
875 от тях, а 
шени 178.

а сизпъл-
^ няваха Драган Василковнч от Владичин хан н 
^ Иован Цскич от Църна трава.иска

В ОБЩЕСТВЕНАТА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА В БОСИЛЕГРАДна годината и 675
Съдията за нарушения е наказал 17 души, ко

ито са нарушили обществения ред, с пармчн 
ба от 5310 динара, а двама са ” ”
предупреждения.

В областта на стопанската

а гло- 
миналн само с ХЛЯБЪТ НЕ ДОНАСЯ 

ПЕЧАЛБА
в края на годината са останали нере-

През изтеклата година, както и преди, най- 
много са били

престъпност, през
транспортните нарушения - 583. изтеклата година са внесени общо 120 иска за 

Според отчета общо 613 лица, от които 7 мало- ДСЛа’ °Т които са Решени 64, а 56 са останали 
летни, са извършили такива нарушения Парич- неРешен" и същите ще бъдат гледани през тази 
ните глоби, събрани от наказаните, възлизат на ГОДИНа‘ ^:?ед приключените дела глоби са нало- 
над 90 000 динара, 13 души са наказани с отнемане г е”г НЯ 63 Души,а едио лице е с пРеДУпреждение. 
на шофьорските права за общо 42 месеца а 11 Глобите 8 тази област възлизат на 11 000 динара, 
души са с последно предупреждение ’ Ь областта на обществената самозащита са

В областта на обществения ред са започнати наказан|1' 3“ма «У1"» с парична глоба от над 2500
136 дела, от които 5 срещу малолетни. Глоби са ?‘1”ара' Или'от общо 434 "ар™ Ш° наказаии л""а.1 } глобата възлиза на над 120 000 динара.

Обществената хлебопекарница в Босилеград, работеща 
става на общественото предприятие "Прогрес”, произвежда дневно 
2000 хляба и около 600 бройки други хлебни изделия. Това ко
личество главно се продава в Босилеград и Райчиловци и по-малко 
в Радичевци и други села. В хлебопекарницата казват, че въпреки 
конкуренцията на другите две частни хлебопекарници, те не се 
страхуват за пласмента на своите изделия, защото по качество те 
са по-добри. Обезпокоени са обаче от факта, че след покачването 
цените на необходимите субстанции, които се използват в хлебо
производството, със сегашната цена на хляба от 2 динара не могат 
да покрият разходите си. С тази цена не се осигурява никаква 
печалба, дори при производството на отделни видове хлебни изде
лия, където са необходими повече от тези съставки, се отчита 
загуба. Положението се влошава и поради това, че мощностите 
хлебопекарницата не се ползват стопроцентово, защото дневният 
производствен капацитет е 3000 хляба и над 1000 бройки други 
видове изделия.

По думите на Васко Караджов, технолог в хлебопекарницата, 
отношението между цената на хляба и хлебните изделия и цената 
на необходимите за хлебопроизводството субстанции, значително 
е нарушено още към края на миналата година, когато производи
телите покачиха цените им, а цената на хляба, поради това, че тя е 
под държавен контол, не се промени.

Хлебопекарницата, според думите на Караджов, не отчита за
губа, понеже получава по-евтино брашно от държавните резерви. 
Обаче предприятието няма възможност да отдели средства за по
ддържането на производствените съоръжения. В това отношение, 
по думите на Караджов, частните хлебопекарници имат по-изгле- 
дни позиции. Те не разполагат с технология, която се нуждае от 
големи инвестиции, а имат същите бенефицпи при снабдяването с 
брашно. Освен това, те често не плащат някои от обществените си 
задължения.

Караджов каза, че при сегашните цени са субстанциите, които 
се ползват в хлебопроизводството, цената на хляба трябва да бъде 
3 динара, а на останалите хлебни изделия един динар.

в съ-

наложени на 40 души с обща стойност над 10 500 
динара. м. я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЩЕТИТЕ ОТ СНЕГОВАЛЕЖИТЕ СА 
ПРЕЦЕНЕНИ НА НАД 2,4 МЛН. ДИНАРА

на

Както вече писахме, обилните 
снеговалежи, които паднаха в нача
лото на февруари в Босилеградско, 
затрудниха живота на населението и 
предизвикаха големи материални 
щети. Мокрият сняг причини аварии 
по електропровода, телефонните 
връзки, пътната мрежа и селското 
стопанство. Тъй като става дума за 
природно бедствие, Изпълнителният 
отбор на Общинската скупщина наз
начи тричленна комисия със задъл
жението да прецени причинените ма
териални щети.

Комисията в състав: Васил Ана
стасов, инженер-агроном, Евтим Ка
раджов, инженер-строител, и Иван 
Стоименов, юрист, след няколко
дневна обиколка на терена, е изчислила, че 
материалните щети възлизат на 2 472 070 ди-

м. я.

СЛЕД 39 ГОДИНИ РАБОТА РИСТА РАНГЕЛОВ ИЗЛЕЗЕ В ПЕНСИЯнара.
Според информацията на комисията, сне

говалежите са причинили най-голямата щета 
в областта на овощарството -1 803 630 динара.

Големи аварии са причинени и но електро
провода, които предизвикаха няколкодневно 
прекъсване на електроснабдяването в някол
ко села. От тежестта на снега са счупени 7 
железни, 2 бетонни и 50 дървени стълба. Го
лям брой стълбове са изкривени, на много ме
ста жицата е скъсана, повредени са и два тра- 
фолоста и още много други подобни аварии. 
Щетите в тази област възлизат на 277 860 ди-

Четири десетилетия в служба на дерекулчани
След 39 години всеотдайна работа в 

амбулаторията в Звонци Риста Рангелов 
излезе в пенсия.

Рангелов е роден през 1933 година в 
дерекулското село Нашушковица. В род
ното си село завършва основно училище, 
а в Звонци - прогимназия. По време на 
военната си служба завършва подофицер
ско-санитарен курс и през 1959 година за
почва да работи в амбулаторията в Звон-

дума казано - лекува болните хора. Ник
ога не е отказал да помогне на болен.

Освен медицината, Рангелов добре 
знаеше и ветеринарството. Успешно ле
куваше болните домашни животни, дава
ше полезни съвети на животновъдите и 
винаги се отзоваваше, когато те имаха ну
жда от неговата помощ.

Ристо Рангелов е твърде уважаван ме
дицински работник и човек. Затова него
вите съселяни 6 пъти го избраха за делегат 
в Общинската скупщина в Бабушница Той 
даде голям принос и за успешното благоус
трояване на Нашушковица (електрифи
кация, въвеждане на телефон, изграждане 

училище, асфалт»ране 
т.н.), както и за "Срещите на селата” и 
други културни манифестации в родното

нара.
Щетите в областта на ПТТ-съобщснията 

възлизат на 136 180 динара, а в олбастта на 
192 400 динара.

ци.
По това време село Звонци беше цен

тър на община, която обхващаше терито
рията от Петачинци до Цървсна ябука с 

15 000 жители. Тогава работеше и 
мина ”Ерма” в Ракита с над 800 работника, 

този край имаше и над 1000 деца. Се- 
нямаха пътища, ток и телефон. В

локалната пътни мрежа -
По думите на Васил Анастасов, председа

тел на комисията, мокрият и дебел сняг нане
съл щети и на много обществени и частни 
сгради, където те възлизат на над 62 000 ди-

около
на пътя ина ново

Риста Рангелова внара.
Васил Йованчов, председател на Изпъл

нителния съвет на Общинската скупщина в 
Босилеград, подчерта, че Общинската скуп
щина няма средства за компенсиране на ща
тите и затова необходимите средства ще бъдат 
потъресни от републиката.

лата
звонската амбулатория идваха да работят лекари от други му село. 
места, но поради тежките условия за работа и живот не се 
задържаха тук повече от две-три години. Те си отиваха, но помага на хората н добитъка, защото своята професия 
Риста Рангелов винаги оставаше. Яхне кои и обикаля се- носи в душата и сърцето си. 
лата: бие инжекции, превързва ранени, ваксинира, с една

Макар че сега е пенсионер, Рангелов и по-нататък ще

Йордан Миланов
М. Я.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕСРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ОБ
ЩНОСТИ И ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ

РАБОТА В ПЧЕЛНИКА ПРЕЗ МАРТБИКОВЕТЕ ВСЕ ПАК 

ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ 

” РАБОТА”...

В зависимост от силата на пчелното семействоПрез март деня се увеличава. Средните тем
ператури са 5 °С. Валежите, предимно дъжд са се слага и определен брой пити в кошера. Ако има 
по-обилни от февруари, а в по-високите места по-малко пити в магазина (празни), при медосбора

пчелите няма да събират мед. Но ако пък имапали понякога и сняг. Слънцето по-силно грее, а
ветровете не са силни. ио-голямо количество пити, пчелите няма да мо-

Макар че пчелите са в зимното кълбо,тяхната гат да затоплят гнездото-пилото. Най-хубаво е да 
активност е много ио-голяма. Майката започва да се добавят пити колкото е силата на пилното се- 
спася дневно около 300 яйца. Около пилото пче- мейство, за да ги покрие с пчели. 
ли'ге слагат разреден мед, с който хранят личи
нките. Пчелите започва'!’да изразходват2-3 кило- затоплителния материал и проверяваме вентила- 
грама мед през този месец. Всекидневно се уве- цията - проветряването в кошера, 
личава излитането на пчелите, донасят вода, нек- Слабите и осиротели пчелни семейства сенри-
тар и прашец, защото цъфтят кукурякът, марге- съединяват, болните се лекуват или унищожават, 
ничкитс, върбите, ивата, черната топола и пр.

Ако през февруари поради лошо време не е 
извршен осведомителния преглед, гой се върши 
веднага през март, когато температурата не е по- 
ниска от 15 °С.

На 18 февруари под ръковод- не веднага” па масата па предсе- 
ство на председателя на Изпъ- датсля” се намира информация 
лнителния отбор на ОС в Дими- за това, дока го за неуспехите на 
тровград Зоран Геров се прове- биковете никой не осведомява, 
де среща между представители От друга страна, никой не сно
па местните общности от Забъ- меиава факта, че повече от 50% 
рдието и Ветеринарната станция от кравите не са обхванати с из- 
от Пирот и амбулаторията в Дп- куствено оплождане, което е до- 
митровград. Повод за срещата статзипю за точната кар тина ка
са недоразуменията във връзка с кво се случва на терена”, 
изкуственото оплождане на кра-

Пред този месец извършваме просушаване на

ПОИЛКА ЗА ВОДА
Много голямо значение има и това пчелните 

семейства да са обезпечени с вода. Ако близо до 
пчелника няма природен извор на вода, слага се 
поилка в него, за да не харчат пчелите енергия и 
време за донасяне на вода отдалеч. Водата е необ- 

Този преглед се изврпша в края на март или в ходима на пчелите в следните случаи, 
началото па април. Освен онова, което е устано- а) когато духа сух вдтър, нектърът е сух и 
вепо при осведомителни ранен пролетен преглед, търси вода;
сега установяваме: силата па семейството, коли- б) ако в килийките се развиват личинките - 
честното на пилото, количеството на меда и съ- младите пчели - е неолходима влажност от 90 до

95%;

Мария Живкович изтъкна.

ГЛАВЕН ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД

стояиието на питите.
Силата на семейството уста повява ме по броя в) при консумиране на кристализирания мед 

пчелите употребяват вода и
г) за смаляване на температурата в кошера в

па покритите с пчели пити.
Силното семейство в края на март има 3-4 пи

ти, залегнати с пило с различна сгаросг. Ог ра- топлите дни през лятото, 
знределепието на пилото усгановяваме качество- 
то на майката.

Поилката е всъщносг съд, напълнен с вода,от 
който капе вода на дъска (1 метър), нарязана с 
триона като стълба за да, не се мокрят и удавят 
пчелите. Във водата не трябва да има химически

През месец март едно добре развито 
семейсгво трябва да има кз,м 8 килограма мед и 
2-3 пити с прашец. Една добре напълнена плод- и животински остатъци. По-често водата се дези- 
никова пита са държа до 3 кг мед. Ако количе- фицира и в неясеслага нозециза,за да незаболеят 
ството храна е недостатъчно - пчелното семей- пчелите от ноземоза.

пчелно

За да привикнем пчелите да взимат вода отстпо изостава в развитието си и е неопходимо да 
се извърши ранно пролетно подхранване. За хра- поилката, през месецмарг в сложената в поилката 
ненето на личинките с мед е необходима белтъчна вода слагаме малко разтворен мед или захар и сол. 
храна, която пчелите намират в цветния прашец. Установено
Присъствието на белтъчините в цветни прашец е (18-32 °С) вода, отколкото студена. Вода, която е 
различно. Ако в прашеца има по-малко от 20% по-топла от32°С 
белтъчини (прашец от бор, топола и други горски 
растения) е беден цветен прашец. Най-богат цве
тен прашец (с 30% бстъчини) е от ябълките, джа
нките, сливите и други овощни дръвчета. При не-

Многократна е ползата от изкуственото оплождане на кравите

ви. Общата констатация от ра
зговорите все пак е, че никой не 
е против, но...

С решение на Общинската 
скупщина, на територията на об
щината са в сила и изкуствено,и 
природно оплождане на крави. В 
договор с Ветеринарната стан
ция общината компенсира 50 на 
сто от цената, другата половина 
се плаща от държавата, така че 
собствениците на кравите не 
плащат нищо. Акцията организ
ирано започва да се провежда от 
октомври 1995 г., като през ми
налата значително е подсилена с 
въвеждането 
обиколка на специалистите от 
ветеринарната амбулатория на 
селата в Забърдието, а отскоро 

Понишавието. Оба 
ставителите на местните общно
сти дойдоха на срещата със ста
новището, че ефектите от изку
ственото оплождане са незна
чителни и дори по-слаби от по
стиженията на породистите бик
ове. Понеже "спорът” между 
местните общности и ветринар- 
ната амбулатория в Димитро
вград не е отскоро, Общинската 
скупщина е наложила на съотве
тната си служба да провери успе- 
шността на изкуственото опло
ждане. Независимо от тази слу
жба и Ветеринарната станция от 
Пирот ( в чийто състав работи 
амбулаторията в Димитровград) 
е направила същата проверка. 
Резултатите са почти едни и съ
щи: при изкуственото опложда
не от три опита (което се счита 
за нормално) почти 90 на сто е 
успешно! Стова в началото не се 
съгласиха представителите на 
местните общности, но изказва
нията на директора на Ветери
нарната станция Валентин Па
влов и особено на Милан Негро- 
евич ветеринар-специалист за 
тази област, и Мария Живкович, 
ветеринарен републикански ин
спектор по заразни болести при 
домашните животни, оставиха 
просто без думи "привържени
ците” на биковете. Основното е, 
изтъкна Милан Негроевич, че за 
изкуственото оплождане се води 
строга евиденция, а за това с бик
овете - не. Също така, за всяко 
неуспешно изкуствено опложда

не не е достатъчно биковете да 
имат само породнето потекло. 
Те преди всичко трябва да са зд
рави, а това се установява с пре
гледи на всеки три месеца, което 
на терена не се прави. В проти
вен случай може да се случи ка- 
кто преди известно време в Сми- 
ловци, когато породист бик е за
разил двадестина крави и само 
благодарение на ветеринарите е 
осуетена по-голяма зараза.

Критики претърпяха и на пи
саните до Изпълнителния отбор 
петиции за природно опложда
не, тъй като бяха посочени и на
чините как се събират подписи, 
зад конто винаги стои нечий ин
терес, в случая на собствениците 
на биковете, тъй като всяко во
дене на кравата струва собстве
ника 50 динара. За предимствата 
на изкуствено оплождане да не 
говорим, нека само да посочим, 
че Пиротска община ( където 
това е вече нормална практика) 
в това начинание е инвестирала 
миналата година 80 хиляди ди
нара, а сега й се връщат чрез 
премии на собствениците на кра
ви 140 хиляди динара. На терито
рията на Димитровградска об
щина тази година за премии има 
шест случая. Тук е и увеличе
ното количество мляко, месо...

На края на срещата не бяха 
приети официални заключения, 
но всички се съгласиха, включи
телно и представителите на ме
стните общности от Забърди
ето, че никой не е против изку
ственото оплождане и че акци
ята и занапред трябва да продъл
жи, но докато навсякъде не се 
създадат оптимални условия, да 
се ползват и прегледани бикове 
като допълнително решение. 
Констатирано е също, че въпре
ки определени пропуски в рабо
тата на ветеринарната амбула
тория (които са лесно преодо
лими) резултатите от акцията са 
много добри. Недостатъчно е 
обаче информирането на хората 
за предимствата и ползата от 
изкуствено оплождане. Затова е 
неоходимо много по-чести да 
бъдат контактите между специ
алистите и животновъдите.

е, че пчелите взимат повече топла

, пчелите не взимат.

ПОСТЪПКА С ТЪРТОВЪЧНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА

достатак на прашец подхранваме пчелните семе
йства с белтъчна храна.

Ако е загинала майката през зимата, а пчел
ното семейство няма маточник или отворено пило 
(пресни яйца от 1-3 дни) пчели - работнички стават 
физиологически търтовки и снасят неоплодени 
яйца. Пчелите отглеждат гърбаво пило. Такива 
семейства в ранна пролет са слаби и трябва да 
вземем следните мерки:

1. Пчелни семейства, болни от заразни боле
сти, се унищожават;

2. Ако пчелите са здрави, а няма млади рабо
тнички пчели, напушваме ги с пушек да вземат мед 
от отворените пити. изтърсваме питите с пчелите

’ и прибираме кошера с рамките, а пчелите влизат 
в останалите кошери;

3. Ако пчелното семейство е здраво и има 
млади пчели, присединяваме ги към по-слабо пче
лно семейство и

4. Ако това пчелно семейство е по-силно, 
тогава към него присъединяваме пчелно семе
йство от нуклеуса с млада оплодена майка.

Подготви: Гоше Мито в от Босилеград

СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТИТЕ
В средата на кошера се намират питите с пило. 

До тях, от двете страни, се намират пити с прашец 
и на краищата - питите с мед. Всички стари-тъмно 
кафяви, замърсени от изпражнения, плесенясали 
и пити стъртееви килийки трябва да се подменят. 
Ако в такива пити се намира пило, те се подсичат 
и се преместват към края, а когато младите пчели 
отраснат, те се изкарват от гнездото. В стари пити 
ако има мед, той се отваря с вилицата и питите се 
слагат измежду преградната дъска и стената на 
кошера, а пчелите взимат меда от тези пити, пре
насят го и го складират в питите в гнездото, а след 
това тези пити се изваждат от кошера.

Необходимо е всяка година 1/3 от питите да се 
подменят с восъчни основи, защото при излю
пване на младите пчели килийките се стесяват и 
започват да се излюпват по-малки на ръст пчели, 
а и майката слабо снася яйца в тъмно кафяви пити.

на всекидневна

и в че пред-

Литургия по повод 

празника на
пчеларите

Тържествена литургия на 22 февруари събра 
повече в димитровградската черква ”Рожден- 
ство Богородично” от стотина димитровградски 
пчелари.
Харалампий, когото пчеларите считат за свой 
покровител. По такъв начин пчеларите за втори 
път ознаменуват своя празник, а тази година за 
пръв път литургията отслужиха двамата местни 
свещеници, съпровождани от църковен хор. Все
ки от пчеларите беше донесъл мед от соб
ственото си производство, шише ракия, а за 
погачите да не говорим - коя от коя по-хубава, 
по-украсена, по-вкусна.

Тази година пчеларите подготвиха една ин
тересна изненада, която наистина грабна вни
манието на всички. По идея на пчеларя Виктор 
Йосифов е направен кошер, който представлява 
макет на димитровградската черква.

Поводъте Свети великомъченик

А.Т
А.Т.

О 27 ФЕВРУАРИ 1998 г.



ПРЕМИЕРА В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В НИШ

», : ЕСТЕТИЧЕСКО изживяване
' «'«-приказка на Шарл Перо "Спящата ктсавинз” 
пиеса, която пленява зрителя с поетичността ' 
ността си, както и с

тях. Пълна изява в пиесата е по
лучила и съгласуваността между 
думите и движенията, играта и 
музиката. Тази хармоничност на 
постановката, сценографията, 
куклите, светлините и актьор
ската аним

и визуал-
„ актьорските анимации. Класиче-

ската приказка е разказана по един модерен начин така 
както това умеят да направят българските майстори на 
кукленото изкуство, чисто постижения в тази област на 
театралното изкуство спадат не само към европейския
Златев яоминипа? “РЬХ.В постановка'
ности на ' Спятптм1 и'Т11КаТа’ 3<?,1цото моралните стой- В ролята на спящата краса-
Впт хновени расавица са широко известни. вица се появи Татяна Миленко-
многобппйнм пл1/ И пРиказка’ са раснали и ще растат вич, Небойша Йованович из-
пипнпни Мчулмтп °лен,ш Дена на всички световни ме- пълни ролята на Шута, добри са-
^ _ . Даики от мисълта на Шута, че доброто модиви бяха Светлана Михайло-

“апРеД;а злото се стреми да го изпревари, вич (Самодива на красотата),
р » р олати Златев е акцентувал върху красо- Биляна Вуйович (Самодива на
тата и Дооротата на човешкия живот в космополити- мъдростта) и Биляна Стоилко-
чния свят. За да може да приложи своите високи ес- вич (Самодива на песента). На-
тетически критерии и твърде успешно да реализира гаша Дамянович изпълни роля-
оригиналните си замисли, режисьорът е имал голяма та на Самодивата на злото, до-
подкрепа преди всичко от Иван Цонев, който е най- като Първи, Втори и Трети
Равил прекрасна сценография и е креирал чудесни кук- принц бяха Деян Тончич, Зоран
ли, след това от Коста Ортодоксов. който майсторски е Лозанчич и Иван Джорджевич.
изпълнил задачата си да изработи куклите и скулп- В ролята на Кралицата видяхме
турите. А какво пък да се каже за изключително умелия  ---------------------—____________ ___________ Татяна Цветкович, а Кралят бе-
подбор на музиката, който е направила Малина Ми- Иван Цонев, сценограф: „ ше Слободан Милькович. Зоран
халкова? Очарователни тонове, конто проникват да са- _ Лозанчич игра и симпатичния Генерал, а Иван Джор-
мото дъно на душата на всеки зрител! В този екип от ” КуКЛвНШЦИие” Са вОНО джевич и Деян Тончич се представиха още и като Вино-
истински майстори на българското куклено изкуство е - » — ^ черпеца и Хазнатара. Би било несправедливо да из-
и Живко Сотиров, който се е погрижил за драмати- сОЛЯМО ССМСЧСШвО тъкваме отделни актьорски постижения, защото цели-
зацията на текста (от български го е превел Ванче ‘ Нишкия куклен театър Познавам много отнасяш ЯТ ансамбъл блестящо изпълни задачата си 
Богоев). Актьорът от нишкия Куклен театър Божидар (ош ,<)м година) и го смятам за много свой. Винаги съм допР11н,?се за Успеха на представлението Спящата кра- 
Миливоевич е написал текста за сонговете. Този екип 1,1 виждал а много добра светлини и с голямо задоаол- ““ица ’ което’ « това не тРя6ва да се съмняваме, с 
от сътрудници действа изключително хармонично, с1,1,ю констатирам, че с всяка измината година той Р дРст1цесе ИГРае н соще по-голяма радостщесе гледа.

става все Гш-сн,„бален и голям театър, което много ме тазгодИшна "Р^иера в Кукления театър вридва.Заиас’'кукленштШ;какШо^казвимеЛ^. 
гария, не съществуваш граници - ние сме едно голямо 
семейство ош иял свят.

ация е изключително 
качество на "Спящата красави
ца”.на

и много

Злати Златев, постановчик:
Слободан Кръстич

Теашъръш не е иреразказ,,п — _ _ Радваме, че на ишзисиена сме направили една съвър-
Представлението Спящата красавица” си има шено различна йо стил Постановка. Тя е едно ош най- 

свои адрес - то не е за най-малките, а за възраст, Поетичните неща, с философски заряд и с една много 
близка до учебната и първите класове на училището, добра Поука за децата
Впрочем, според мен, Приказките не са за най-малките. С много голяма благодарност и вълнение искам да
1 е са оживяла във времето и се запазили до днеска- благодаря на ръководството на Кукления театър в 
щошо ности една философия, а едно дете на две-шри Ниш, че ошбелязаха Първи моята 70-годишна възраст 
години, което няма почит никаква информация зажи- и 50 годишната ми творческа дейност.
вота и за обществото, в което ще живее, не може да _______________________________________ _
я Приеме като духовна храна. Деииша на две-шри го
дини Приемаш сценичния образ, ше въз Приемаш визуал- воден °т опитната ръка на режисьора Златев, който се 
ношо отношение, ако има По-голяма атрактивност и 
забава, или Приказката е малко По-комедийна. Но там, еДна излишна сцена, ритъмът на представлението да

бъде запазен от началото до края и да се създадат вси
чки условия за върховно преживяване! С каква ста-

ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ С 
"БРАТСТВО”

СИНИША МАРКО- 
ВИЧ - ЧИЧА (на снимка
та) вече две десетилетия 
работи в будките на "По
литика” в Ниш, в които 
освен многобройните ве
стници и списания на Ком
панията се продава и на
шият вестник.

- С гордост мога да ка- | 
жа, че досега винаги съм ^0 
успявал да иродада екзем- ^ 
плярите на "Братство”, а 
един екземпляр редовно купувам за съпругата си 
Радица, която е от димитровградското село Височ- 
ки Одоровци, сподели г-н Маркович.

Популярният Чича е роден в пиротското село 
Йеловица, а понастоящем със семейството си живее 
в нишкия квартал Паси поляна.

е погрижил в петдесетминутната пиеса да няма нито
у

къдешо има дълбок философски оттенък, какггзвшо 
има в това Представление, тук деииша трябва да бъ
дат По-големи, По-информирани - на учебна възраст. 
Театърът си има свой собствен език; независимо дали 
е куклен или драматичен, той не е Преразказ на худо
жествена литература, а има свой сПеиифичен изказ.

Деииша възприемаш като чиста монета това, ко
ето им Поднасяш възрастните. Заради всичко това

и трателност и усет за тънкостите е подготвена пиесата 
показва и фактът, че методът "сцена на сцената” из
цяло е приспособен към възрастта на зрителите - мал
ките момчета и момичета.

В това ансамблово куклено представление няма роли 
с излишен или недостатъчен текст, за което най-голяма 

_ _ _ _ заслуга има Сотиров, автор на драматизацията на "Спя-
всички, а особено^ вие^ журналистите и кршшишше, щата красавица” от Шарл Перо. Актьорският ансамбъл 
трябва да бъдеше строги ценители на наииииа ра
бота” -заяви между другшио Постановчик Злати Зла- олелния си кукловодски талант, още повече, че куклите 
шев на пресконференцията в навечерие на Премиерата, бяха големи и никак не беше лесно да се манипулира с

на Кукления театър в Ниш и този път показа велик-
В. Бойков

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВЙ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (8)

(йод), С.ч-134 и С$ -131 (цезий), 8г-90 (стронций) и др. вляват концентрат на минерали. Понеже в строежа на 
Често радиоактивните излъчвания на замърсени рас- всеки организъм, включително дървата и въглищата, 
гения надхвърлят позволените 600 Вц/к^/аск (600 раз- участват и радиоактивни изотопи, какъвто е К-40 (ка-

лай-40), при изгаряне атомите К-40 се концентрират, 
Какви са възможностите да се справим с белята? понякога над позволените граници. Затова не се ире- 

Първо, да се помолим на небето по-често да пуска вале- поръчват строежи с тухли от сгурия, 
жи и да изпира замърсените растения. Второ, да се 
намали движението на автомобили в клисуриитс кори- са поговорките и клетвите: "Покайващите се да се по- 
дори. Трето, да се използва безоловно гориво... Най- сипятс пепел върху главата!”, "Пепел ти на езика!”, "Не 
важен е постоянният контрол, така че облъчването да сдържа го, сякаш има циганска пепел в...!, "Бездел
ие премине генетически критичната доза от 0,18 иичещ калугер си слага пепел върху....!” И т.н.

Казвате: "Защо се отклонявате и вмесвате наред с

пада на килограм маса в секунда).” ПЕПЕЛ ТИ НА 

ЕЗИКА!” Народът знае, че и пепелта е опасна. Доказателство

ай № (рьома годишно). Защото хората но прптежа-ттшттса мести, Пая ,шашка: "Не слагам нищо а устата си! продукти, чийто произход с от радиоактивно замърсени не на млнво през сито. Много просто, смисълът на този 
д.а а та глг Шка и залък тукашна храна в скрит краища. С важната уговорка: благодарение на радио- израз е: при преработка от злокачествена суровина мо- 
<7 лепка^ глътки и зил ,к у / / нуклидната дискриминационна сегрегация невинаги и гат да се получат употребими продукти и негодни от-

еРа!,ктт Леене Пран ли е Минко или е може би хит,- не «синки храни от замърсените области са негодни за падъци. От замърсено мляко, чрез преработка могат да 
докторлеене, нрав лис тинко или см употреба1 Кои са годни, а кои негодни, само измер- се произведат добро сирене, кашкавал, масло, а лоша

хонурик' /руна екскурзианти ош Гони уол и Кьоиин ме^а-шо показват! суроватка или цвик. И обратното, в зависимост от това
Ппоблсмт т е твърде деликатен Фактите са Някои радиоактивно замърсени продукти можем да в кои структури са закрепени радионуклидите и в чий 

итговор.Проблсмьз е твърде деликатен. |ак!и1 превърнем в безопасни, прилагайки още една мярка - състав се оказват в последния стадий на технологп-
следните. _______ разреждането. Разреждането на замърсено мляко с чн- ческата процедура. Природният радиоактивен фон днес

Някога клисурите служеха като пример за девс стояло позволените от закона стойности, го прави годно хората са обременили не само с Чернобил, Козлодуй,
и чиста природна среда. Днес, за съжал ч т . УР > м у’потреба. Същото може да се стори и с меда, виното, ядрени опити, но п с други видове практика. Дали трябва 
през коиго са прокарани пътища и ж.н. линии, се пр да се тревожим, зависи от измерените стойности. А
върнаха в душегубки. Изгарянето на ог ромни коли- к.1КТО чре;) разреждане от контаминиран продукт контролните измервания трябва да бъдат непрекъсна- 
т^Гни имГзаИноесЙдствНиеП Т^ване' на радионук- правим използваем, така и обратното-откачани ти, всекидневни.... Това кажете и на вашия приятел Ми- 
лиди и отровни тежки метали върху растенията и по- суровини по техногенни пътища може да се произведе 
чвата. Нестабилни изотопи, коитоемитиратопаспи час- опасен продукт. Например от ^Р™“
тини и кванти са: К-40 (калий), РЬ-210 (олово), 4-131 «ъглища се получават пепел и сгурия, които предста-

нко.
Протоколист: С. К. 

(В следващия брой: Кикирики кье продавам...)
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СЪВЕТЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМИРАНЕ, КУЛТУРА...ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА 
КУЛТУРА

ПРЕДСТОИ 

ИСТИНСКА РАБОТАПоложителна оценка за 

миналогодишната дейност на ЦК Членовете па Съвети за образование, информиране, култура и 
спорт към Общинската скупщина а Димитровград са назначени 
през февруари миналата година, а учредителното заседание гк 
проведено през гони. 11рез миналата година е проведено още едно 
заседание. Тъй като 1У98|\ е провъзгласена за година на кул турата, 
на Съвета предстои истинска работа през тази година, бе изтъкнато 

първото тазгодишно заседание, проведено на 18 февруари.
На заседанието бе направен анализ на реализираните през ми- 

налтгга година планове и програми. Да припомним, че тогава биха 
приети приоритетни задачи по области. По-голяма част от дого- 
пореното е реализирано, а онова, което не е, се реализира в момента 
или предстои осъществяването му. Гова изтъкнаха представители 
па Съвета от Центъра за култура, Народната библиотека, Ос
новното училище. Гимназията, Съюза на спортовете.

Членовете на Съвета обсъдиха и плановете за работа през тази 
година. Гимназията например представи програма от приоритетни 
дейности, в която на първо място е разширяването на учебно възпи
та1телната работа, в смисъл откриване на още една специалност-ик- 
ономическа. Следва оборудване на училището и разрешаване на 
определени кадрови проблеми.

В годината на културата Народната библиотека ще обърне 
най-голямо внимание на литературните вечери, една от които - на 
Хайтов- вече е осъществена. Не се пренебрегва и издателската 
дейност. След първата издадена книжка през миналата, и през тази 
година вече е издадена една, - на Емил Петров, със заглавие "За
губени острови”. В процес на подготовка е и монография по повод 
100-годишнината на библиотеката.

Съветът прие и програма от мероприятия, свързани с годината 
на култура. Във връзка с това е договорено през тази година Съ- 
ветз/г по-често да провежда заседания и най-активно да се включи 
и допринесе за по-внушително отпразнуване на 100-годишнината на 
библиотеката и 110-годишнината на самодейния театър "Христо 
Ботев”.

В края на миналата седмица 
в Димитровград се проведе ре
довно заседание на Управител
ния съвет па Центъра за култу
ра, на което бяха обсъдени и 
приети отчетът за работата, фи
нансовият отчет на топа учре
ждение за миналата година, про
грамата за тази година, правил
ниците за работа на театър 
"Христо Ботев", културно-худо
жественото дружество (КХД), 
Градската галерия, както и пра
вилникът за авторските хоио-

на

рарн.
За миналогодишните дейно

сти на самодейния театър и КХД 
на заседанието говори г-н Сло
бодии Алекспч, актьор и режи
сьор в театър "Христо Ботев" и 
референт за самодейността в 
Центъра за култура. Той между Сцена от едно театрално представление в Димитровграддругото припомни за пиесите на 
театъра през миналата година, 
за представленията, които изнесоха на Центъра за кул тура за тази година, като осо- 
димитровградската сцена гостуващите тук театри бено подчертаха, че тя е основание трябва да бъде

по-амбициозна, тъй като тази година е Година на 
културата в нашата община.

Обсъждайки иска на оглавяващите граждан
ското сдружение Културно-информационен цен
тър па българското малцинство "Цариброд” в Ди-

и т.н. Алекспч особено подчерта факта, че в края 
на 1997 г. след дълги години е възстановена 
дейността на фолклорния ансамбъл мри КХД, 
след като са обезпечени необходимите матери
ални, кадрови и други условия.

За работата на градската галерия говори г-н 
Димитър Илиев. В своето изложение той между 
другото изтъкна, че през миналата година в Га
лерията са били организирани общо 16 изложби, този въпрос да се пренесе в компетенция па съот

ветните органи при самия Център.
Объдеи бе и искът на генерация директор на

А.т.

митровград, които изискват да им се разреши пол
зването ма голямата зала на Центъра за култура 
на 7 мартт.г., членовете на отбора взеха решение

<^0'/( и? пи ни ч и шише ъ и

СРАМ И ПОЗОР!?че е проведен успешно петият художествен пле
нер "Погановски манастир" и че в сбирката на 
пленера има приблизително 80 художествени ГИД Иван Марков, който е изразил желание да 
творби. участва в едно предаване на РТВ "Цариброд", в

Директорът на Центъра за култура и главен която би говорил за актуалиата ситуация в това 
редактор на РТВ "Цариброд"Зорица Милева да- предприятие. Във вързка с този въпрос бе въз- 
де отчет за информационната дейност, като при прието становището, че главната редакторка на 
това особено подчерта факта, че в края на ми- РТВ "Цариброд” Зорица Милева трябва да коп
налата година РТВ "Цариброд" е провел офи- тактува допълнително с Марков. Тъй като РТВ

"Цариброд” по принцип не прави "кантакт - еми
сии" на директора Марков ще бъде предложено 
да проведе пресконференция, която по-късно да 

върдиха, че слушателите изпитват доверие към бъде излъчена но канала на местната телевизия, 
нашата програма и информациите, които нзна- Ако директорът Марков се съгласи, РТВ "Цари- 
сяме”. брод” ще направи и отделнно телевизионно пре-

Членовете на Управителния съвет оцениха даване за това предприятие, 
твърде положително и програмата на дейностите

Г-н редакторе.
Обръща се към Вас Димитър Димитров от Босилеград, който 

неведнъж е писал нещо до вашия (нашия) вестник, но никога досега 
не пожелахте да публикувате онова, което бях написал. Защо - нека 
да тежи на Вашата съвест, но тоя път искам да поздравя вашите 
юнаци от последните три броя: 1675.1676, 1677, а именно господата 
Николай Хайтов и моя съименник Димитър Остоич.

Те с огромните си хвалебствия издигнаха Вашия вестник почти 
до небето, на който все пак пише, че е "вестник на българската 
народност в СР Югославия". И щом като има думите "българска 
народност”, значи, че сме нещо неделимо, според мен, от майката 
- държава България, и затова сега питам господата Хайтов и Ос
тоич, господата редактори, директори, държавата, която финан
сира вестника и т.н. и т.н.: Не беше ли срамно, позорно и мъчно до 
болка, че в последния брой на вестника нямаше нито една думичка 
за нашия Апостол на свободата, за легендата на нашата история, за 
великия Васил Иванов Кунчев - Левски!?

циална и анонимна анкета между слушателите за 
популярността п същността на радиопрограмата. 
"Резултатите от анкетата - каза Милева - пот-

Б. Д.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА Димитър Димитров, Босилеград
Уважаеми, г-н Димитров.
Наистина "срамен, Позорен н мъчен уо болка” е начинът, По които 

четете нашил (и ваш) вестник. Защошо, уважаеми господине, 
наистина доброжелателно четяхте вестник ”Братство ” и ако иск- 
рено милеехте за ”АПосшола на свободата, легендата на нашата 
история, за великия Васил Иванов Кунчев - ЛЕВСКИ” как така не 
усПяхше да видите шестте Продължения на пели две колонки ни 
вестника (от 22 август до 26 сеПшември 1997 година), Посветени на 
/60-годишния юбилей от раждането наЛевски!? Уверени сме, че с тези 
текстове. Помествани на стринините на вестника в Проуз>лжение ош 
един месен и Половина, нашата редакция достойно е Почела Паметта 
и отдала заслуженото на великия Левски.

Срамно и Позорно е”. Позовавайки се на АПосшола, да делите 
хората По националност, По вероизповедание и По местоживеене. Би 
трябвало, уважаеми, да знаеше, как тоя, ”враг номер едно на тур
ската имПерия се отнасяше към обикновените шурни, неПровинили 
се К7>м "раята”.

Зандан Последния брои на в-к ”Братство”няма нито една думички 
за АПосшола?ПреуПолагаме, че сте имали Предвид 19 февруари 1X73 
година - датата на обесването наЛевски. До кога, г-н Димитров, 
ние на Балканите, ще Празнуваме гибелта и смърт та, вместо раж
дането, както това Правят цивилизованите народи на този свят?

Ванче Богоев, гл. редактор

ПАРИ ЗА НОВИ КНИГИ ако

На 19 февруари се проведе заседание на Уп
равителния съвет на Народната библиотека в Ди
митровград, на което бе обсъден и приет отчетът 
за работата и финансовият отчет на учреждени
ето за 1997г. Членовете на съвета приеха и рамк
овата

на сбирка.
Общо взето, целокупната дейност на това кул

турно заведение през миналата година получи ви
сока оценка от членовете на отбора. Това се от
нася п до програмата за тази година, която е със
тавена доста амбициозно, с оглед на това, че 1998г. 
е Година на културата в общината и че през тази 
година библиотеката чества своя значителен 
юбилей.

На заседанието бе изтъкнато, че библиоте
ката през тази година трябва да отдели повече 
средства за набавяне на нови книги. През мина
лата година учреждението е изразходвало само 
1327 динара за тази цел. Общо 4465 димитров- 

градчани през 1997г. са взимали 
книги от библиотеката, а 168 на
ши съграждани за първи път са 
станали нейни членове.

Към края на отчетния пери
од книжният фонд на библиоте
ката е наброявал 34741 заглавия, 
от които 10 867 са на български 
език.

програма за дейностите през тази година, 
когато ще бъде отбелязан и великият юбилей на 
библиотеката -100 години от създаването й.

При обсъждането на миналогодишната дей
на Народната библиотека бяха посочени кул

турните манифестации, организатор на които бе 
това учреждение. Споменати бяха и дейностите на 
младежкия

ност

театър, работещ в рамките на биб
лиотеката, както и дейностите на местната музей-

самоДИМИТРОВГРАД

Бобан Сотиров участва 

на концерт в София
В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

БЕЗ ЕКСЦЕСИ
Според финансовия план за 

1998 г. за отбелязването на 100- 
годишнината на библиотеката 
ще бъдат отделен и около 100000 
динара. Запланувано е библи
отечната мрежа да бъде разши
рена и в някои димитровградски 
села. Също така се предвижда да 
се приемат на постоянна работа 
квалифицирани кадри.

Напоследък сме свидетелиКъм Центъра за култура продължава да работи Школата 
за цигулка, която с голям успех ръководи преподавателката 
по музика Дарина Бейкова от София. На неотдавна проведения 
в София концерт, на който се представиха бившите и 
сегашните ученици на тази известна преподавателка, участва и 
младият димптровградчанин Бобан Сотиров. Сред петте деца, 
посещаващи Школата за цигулка, отскоро е и едно дете, което 
се учи да свири на пиано под ръководството на Бейкова.

След няколко месеца възпитаниците на Бейкова от Димит
ровград ще се представят и на димитровградската сцена.

на много нещастни случаи в раз
лични средни училища в Сърбия. И докато в другите училища се 
разиграват криминални "екшъни” с кървав епилог, обстановката в 
Димитровградската гимназия вече дълги години е съвсем задо
волителна, което потвърди и г-жа Светлана Спасич, психолог в 

учебно заведение. Според нейните думи тук не са забелязани 
никакви инцидентни ситуации, а отношенията между гимназистите, 
професорите им и директора са твърде коректни. Също така не е 
регистриран нито един инцидент на национална основа.

Поради слабия успех на четвъртокласниците са проведени из
вънредни родителски срещи, след които се очаква успехът на уче
ниците значително да се подобри до края на учебната година.

това

Б. Д. Б.Д.Шй
Б.Д.
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1998 - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА 8 ДИМИТРОВГРАД
Наука за свободата 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (1)
(Продължение от миналия брой)
Дългите скитания по чужбина 

и "доброволната сиромашия” 
както сам Ботев

ПЪРВИТЕ МИ КРАЧКИ В 

ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО
Ботев боготвори Левски. Той 

не може да повярва в смъртта му 
на смъртен човек. И стиховете 
идват от сърцето - дълбоки, иск- 
рени, тежки:

я нарича, имат 
и своите предимства. Те му дават 

необходимите "побрати
ми” и приятели. Донасят му поз
нания за истината в това обще- Плачи! Там близо край град 
ство, създават и утвърждават София
мярка за етичността, критерий С1пърчи, аз видях, черно бесило. 
за постъпките и един основен за- ^ твой един син, Българийо, 
кон. Сичките сиромаси работ- ниси на него със страшна 
ници, от каквато и да са народ- с"ла!” 
ност, дето и да живеят, са братя 
помежду си, братя по 
страдание и по мащеха 
съдба.”

Настъпва зимата 
на 1872 година. По 
това време Ботев

Пише: Лилия Нейковатака
Винаги, още като ученичка, съм си пра- 

вила бележки и водила дневник за интер
есни събития, които ми се случват. В мно
го папки съм съхранила писани следи от 
преживяното и сега това са 
мени. Та нали

скъпи спо-
споменът е действител

ност, изживяна някога! Да пиша за са
модейния театър "Христо Ботев” в Цари
брод получих насърчение преди десет го
дини, през 1988 година,

Поетът вижда не бесилото, а 
силата - неизмерима, веч- 

на като народа, страш- когато присъс- ^ 
твах на тържеството по случай 100 години г 
театрална дейност в града. Получих 
кана, тръгнах и нищо определено не зна
ех за същността на срещата със старите 
самодейци. Беше вече втората половина у 
на месец ноември, беше следобед и пъту- Ц 
вах с ”Ориент-експреса” от Ниш към Ца- “ 
риброд. Влакът, движещ се по разписа
ние, бързо преодоляваше разстоянието. 
Разкошни есенни багри украсяваха 
Седях във

Епо-Ботев е вече член 
на Тайния центра
лен нас. революцио
нен комитет. Ноживее в печатни

цата на Любен 1 
Каравелов в Бу
курещ. Денем е I 
на печатарско- Ш 
то колело, а но- 1 
щем си постила | 
на пода. А от | 
другата страна 
на Дунава Бълга
рия изтръпва, по
знала нечовешкия 
образ на един преда
тел. Земята се гърчи 
в агония с последните ^ 
сили на окования Апостол 
на свободата, разбил чело 
каменните стени на затвора, за 
да се спаси от поругание. Бъл
гария проплаква със звъна на стояние да

8 му пречи колеба
нието на предсе
дателя на коми
тета Л. Караве
лов. Дружбата 
между двамата е 
няколкогодиш
на и на пръв по
глед тя продъл

жава, но те като 
че ли вече са започ-

Куклен театър - Димитровград, 1951 година>!>
ско удовлетворение и ще възприема това като 

природата. неоценима награда.
смрняшнтр ор. наслаждавах на бързо След като изложа спомените си за времето,
лите „ златни багрТ нГкъсната^нГвсГоще К°ГаТ° Самодейният театъР непрекъснато по- 
топт Л ’ ОЩе дготвяше и поставяше по няколко премиери затопла есен. Ъсичко блестеше от чистота слеп гт г * Г,п^пшшлч^п Г след новите празници - Ден на републиката, Новаггжгчйглг гдина'-22 декември ■ден на армията’8 март’н появи 1_ви маи, а за всеки празник се подготвяше нова

г> Р 1 ал на месеца. програма, ще се опитам да направя няколко пор-
„жЛ„^™.!ШеИСеПрИбЛИЖаВлГеКЪМОра- тРета на най-добрите ми и най-изгъкнати ”бо- 

ни на гРаниЦата. Мислех си за йни” другаршИстатко Станулов, Илия Попов, 
родния град, за предстоящата тържествена ве- Стоян Касалович, Колица Рангелова, Слободан 
чер в театъра, за близките хора, които ме чакат. Сотиров, Ангел Бабараката, Десанка Гигова, 
От гарата до дома мислех за есента, за царстве- Благое Тошич, Сава Пейчич, Снежана Вида- 
ната и разкошна красота на дърветата. Нео- „ОВИЧ; Еленко Внда„ович, Раша Дуруз, Олга 
новите светлини на града сияеха с някаква бе- РаШева, Венета Крумова, Мето Петров и други, 
здушна, неестествена светлина. В моя двор ме 
чакаше брезата - гола и красива.

На следващия ден вечерта се състоя търже- 
академия в Дома на културата с на

дслов "Самодейците на своя театър”.
А после се върнах в Ниш, където живеех и 

работех и споделих впечатленията си с проф.
Йован Парлич. Казах, че сме празнували 100 В Кралство Югославия около 1929 година теа-
години театрално дело в Цариброд и той беше тралното дело са взели в свои ръце ”соколите”. 
направо изумен от простичкия начин на про- Теса 
славата. Думите му бяха:

”Ех, ако някой град имаше документи, че теа
тър има вече сто години, чудо щяхме да на- петгодишно момиче, да кажа репликата: ”Баш 
правим . ли, дила цшокла, в едната ръка се държи вили-

Тогава аз почувствах, че трябва и че мога да цата, а в другата ножа”. Но тъй като съм била 
възвърна много детайли и факти от времето, само на пет години, а представлението било ве-
когато и аз съм била дейна участничка в рабо- черта, аз съм заспала, събудили_____________
тата на самодейния театър. Оттогава до днес, в Соколаната да си изпълня "ролята”. Спомням 
пълни десет години, постоянно ме привлича же- си> че след това учителят ми даваше да изпъл- 
ланието да уточнявам, събирам и пиша за вре- нявам най-трудните и най-дългите рецитации на 
мето на моята младост. Това се годините от 1945 училищния празник Свети Сава. Спомням си, че 
до 1948 година. После 1952 и 1953. След четири Съм рецитирала "Отечество” и ”Долап” от Ми- 
години, от 1955 до 1959 година пък съм имала ланРакич. После, по време на българската 
един успешен и непрекъснат период от работа,

:2Й[гЦь влака и се

нали да мислят и го- 
к /щШШг ворят по различен на- 

чин. Във вестник "Зна
ние” Каравелов проповяд- 

в ва умерено: ”Ако духовното око 
не е зорко, то физическото бла
госъстояние на човека не е в съ- 

върви напред...” Бо-
синджирите, в които са оковани тевият вестник "Знаме” веднага 
най-преданите синове на борба- реагира от името на революцио- 
та за освобождение, изминали с нната емиграция: "В катехизиса 
премързнали нозе пътя от Со- на страждущите и на недовол- 
фия до малоазийските тъмници, ните тия земени назаем думи ня- 

Една бесилка в София, ско- мат никакъв смисъл, никаква 
вана от груби греди на 19. II. 1873 правда и ако щете, заключват в 
година, хвърля тежка сянка вър- себе си даже отрова за неговото 
ху поробената родина. Отчаяние (на народа) бъдеще съществува- 
и смут се промъкват в сърцата, не на Балканския полуостров”. 
Високата Порта ултимативно 
иска от румънското правителст- след това неминуемо избухва 
во да й се предадат Л. Каравелов конфликтът между Ботев и Ка- 
и емигриралите водачи на рево- равелов. Собственик на печат- 
люционната организация. Ру- ницата, Каравелов конфискува 
мънските власти побързват са- целия отпечатан последен брой 
мо да ги предупредят да се скри- на вестник "Знаме” и предявява 
ят. Вестник "Свобода” се пре- финансов иск към редактора му. 
именува в "Независимост”, а за Но един срещу друг се изправят

От майка ми съм чувала, че в началото на века 
в Цариброд е била представена от българските 
учители пиесата ”Геновева”. Тя оказала огро
мно въздействие върху по-нататъшните театра
лни опити.

ствената

подтовяли програми и пиеси, които първо 
са се представяли в "Шумадия”, а после в Соко
ланата. В една от тези пиеси са включили и мен.Така постепенно се ражда и

ме и ме отвели

печатницата се наема нова сгра- всъщност не длъжници на суми 
да. Сега голямата тежест и в ор- или нещо друго, а водачите на 
ганизацията, и в печата пада българската емиграция.

Ботев е непримирим към Ка-
гим-

върху плещите на Ботев.
Смъртта на Левски сее безве- равеловото просветителство: 

рие и в средите на българските Това е политическа подлост! 
журналисти. Но Ботев не се под- Ще 
дава на всеобщото униние. Той надежди и ще 
си е все същият бунтовник, ко- нието на емиграцията. Нашият 
йто с художествено слово, с нео- народ трябва да организира жи- 
провержима убедителност на вота си според най-новата наука 
чувството узаконява, че ”гоз, за свободата - революцията, ед- 
койтопадне в бой за свобода,той инственото му спасение. Който 
не умира!”. Същите прозорливи има уши, нека чуе. Нашата ре- 
очи, сега просълзени от зимната волюционна партия скоро^ще

покаже де е, какво е и що е.
- Следва -

назия, рецитирах в павилиончето за празника на 
народните будители Св. Св. Кирил и Методий - 

Днес желанието ми е да помогна с допълнения "Паисий" и Оиълчениците на Шипка”. По въл- 
и разкази за историята на театъра, да осветля

ентусиазъм и постижения в театралното дело.

отнеме много сили и много 
оствлече внима-

нитс на Радио София съм казвала стиховете за 
онова време, когато нямахме никакви матсри- болното дете от Елисавета Багряна по случай 
ални средства, когато наистина имахме само Деня на майката: 
любов към изкуството. Истинско удоволетво-

... Вземи го, но ош мъките сйаси го.рение за мен е, че все още има живи театрални _ 
дейци от онова време, че изказванията ми имат И стана чудо: детето мръдна устни

загорили и
Протеина тихо: ”Хлебец, мамо”.

свидетели и че едновременно с историята, коя то 
ще остане записана, ще доставя радост на моите 
някогашни колеги от театъра.

Ако успя да постигна това, ще изпитам нстин-виелица, успяват да видят силата 
на юнака.

- Следва -

прозрачен. Прибавете 1 лъжица брашно и също го 
запържете. Поръсете запръжката с 1 лъжичка чер
вен пипер, разбъркайте я с 1 лъжица доматена салца 
и я разредете с гореща вода (или бульон) на сос с 
умерена гъстота. Щом заври сосът, пуснете кюфте
тата, 1 дафинов лист, 1/2 лъжичка черен пипер или 
няколко листа джоджен.

Яхнията се вари на слаб огън. Поднася се със стино 
нарязан магданоз.

ЧщГнАШЕНСКА Л>АПЕЗа\|||| оло 1 кг). Сварете зелето в подсолена вода и го из
сипете в цедка, а като се охлади, го изстискайте добре. 
Запържете 2 лъжици брашно с 2 лъжици мазнина и го 
разредете с малко прясно мляко или вода. Прибавете 

гъст сос към зелето заедно с 1 лъжичкаполучения
черен пипер, малко ситно нарязан магданоз и сол на 
вкус. Омесете сместа и направете от нея елипсовидни 
кюфтета. Потапяйте ги последователно в разбито 
яйце и в счукан сухар и ги изпържете в силно 
сгорещена мазнина. Поднесете ги със 
перки, настъргани моркови и др.

СТУДЕНА СПАНАЧЕНА 
СУПА салата от пи-

Измийте и нарежете на ситно 1/2 кг спанак. Сложете 
го в тенджера, посолете го и оставете да се задуши на 
слаб огън. Прибавете след това 3 супени лъжици ориз, 
1 супена лъжица препечено брашно, размито в малко 
вода, и необходимото количество гореща вода. Когато 
уври оризът, прибавете ситно нарязан магданоз. Сва
лете супата от огъня и я подправете със счукан чесън 
и оцет или лимонов сок. Поднесете я студена.

ОМЛЕТ С МАРМЕЛАД 
- НА ФУРНАКЮФТЕТА ОТ ТЕЛЕШКО 

МЕСО С ОРИЗ - ЯХНИЯ
Разбийте добре 4 жълтъка с 2 лъжици пудра захар. 

Прибавете 1/2 чаша прясно мляко, 2 праха ванилия и 
разбитите на сняг белтъци, след което разбъркайте 
леко сместа.

Намажете с масло дъното на огнеупорен съд 
(стъклен) или подходяща тавичка и го покрийте с 1/2 
или 3/4 чаша по-рядък мармелад. Отгоре изсипете 
яйчената смес. Сложете веднага съда за около десет
ина минути в умерена фурна, за да се опече омлетът.

Към 1/2 кг смляно телешко месо прибавете 1/2 чаша 
полусварсн ориз, 1-2 глави лук и 1/2 връзка магданоз, 
нарязани на ситно, 1/2 лъжичка черен пипер и сол на
вкус.

Омесете добре сместа и оформете от нея кюфтета. 
Нарежете на филийки 6-7 глави лук. Сложете лука 

да се пържи с 1/2 чаша мазнина, докато омекне и стане

КЮФТЕТА ОТ ПРЯСНА 
ЗЕЛКА

Нарежете на тънки ивици 1 малка пряспа зелка (ок-
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СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА Кирил Петров, Никола Панайотов от Смиловци и др.
Служители в основното училище бяха; Васа й ена- 

чков, Герго Минов, Георги Турски, Тодор Перчел, Об- 
рен Денков, Рис-гена Алсксова и др.

Началото на всяка учебна година беше радост ча 
децата, но края на учебната година някога беше същин
ски правник, ичпита, както мс подсещат моите събесед
ници. Тогава всички родители идваха на училището е 
ядене и пиене, пие учениците рецитирахме, пеехме, ит- 
раехме пред тях, учителите съобщаваха успеха и след 
това ставаше голямо народно увеселение по случай 
края па учебната година и правника Видовден. Помня и 
сега стихотворението, което рецитирах на ичпита в I 
клас;

СМИЛОВЦИ
(Продължение от миналия брой)

По преданията, училището в село Смиловци съще
ствува от 1875 год., но не е работило непрекъснато. Ако 
има даскал, има и училище, ако пък няма и училището 
не работи, или пък как се сменявала власта така се 
менила и нуждата от училището, па ту има, ту го затво
рят - разправят по-старите хора. Училището първо било 
в долната махала, в Метовото, в частна къща и там 
дълги години работело, а в него идвали децата от всички 
села на Забърднето. После училището било изместено 
в Орадедниата махала, където била направена хубава 
училищна сграда ог твърд материал с четири класни 
стаи, но как се увеличавало числото на учениците, ста
нало нужда училището да се прошари, така че са напра
вени още две училищни сгради. Училището в Смиловци 
винаги е било осмолетка, учило се от първи до седми т.е. 
осмн клас.

Със своята вековна дейност, основното училище в 
село Смиловци може да се нарече храм на културата и 
просветното дело, защото просветните работници ос
вен възпитателно образователната работа и просвеще
нието на младите поколения, бяха носители и иа кул
турния напредък иа селото, на организирания живот на 
селяните, на задругарството, здравното образование... 
Учителския колектив на основното училище в село 
Смиловци беше пример как с договор и сътрудничество 
се преодоляват проблемите и постига успех и напредък 
в работата, откровено горовят моите съселяни, на кое
то и аз съм свидетел и като ученичка, и като учителка в 
това училище.

Учителите и учениците от основното училище бяха 
носители иа културно-забавния живот в селото. Винаги 
активно работеха най-различни секции: за соло пеене, 
рецнтаторска, хорска, фолклорна, драмска, литера
турна, новинарска, секции за спортни активности. С 
културно-художествени програми учениците се пред
ставяха пред хората по пет, шест пъти в годината. Про
грами подготвяха учениците и младежите от селото, а 
пиеси подготвяше и учителският колектив и ги пред
ставяше пред хората от всичките села на Забърдиего. 
Помнят хорат пиесите: "Гьидо”, "Боряна” и "Татул", с 
която учителският колектив гостува на сцената в Дими
тровград.

По начало вечеринките се представяха па импровиз
ирана сцена в една от стаите на училищата, а сетне, в 
залата на Културния дом. След вечеринките бяха ор
ганизирани танцови забави, когато години наред сви
реше оркестъра на учителите в състав: Александър 
Каменов с акордеон, Георги й осифов с флейта, Мом- 
чило Андреевичс тамбура, Любомир Любенов с китара, 
които успешно изпълняваха много мелодии особено 
"Кавказката" и "Лапалома" и др. а след техните някол
ко изпълнения продължаваше музиката па духовия ор
кестър.

Ученическия хор успешно ръководеха наставниците 
Иван Колев, Лалка Любенова и Марика Георгиева. Фо
лклорната секция най-добри резултати постигна когато 
я ръководеше наставникът Аца й елич от Пирот в съде
йствие с духовите оркестри от Смиловци.

Училището имаше ученическа градина - парцела в

Ученици от I до IV клас на основното училище в 
Смиловци през учебната 1973/74 година

Мало поле, където под ръководството на Георги й ос- 
фон учениците произведоха акациеви и тополови фи
данки. С акациеви фиданки залесихме местността Тур
ско бранище източно от селото, на пътя за Пърто- 
попинци, а тополовото насаждение от кръстопътя в 
Сават до село Смиловци засадихме през 1957 година. На 
мястото в Мало поле, където беше училищния разсад
ник, и сега стоят десетина тополи като спомен за едно 
хубаво, минало време.

Когато аз бях ученичка (1950 до 1958 год) от 1 до IV 
клас, спомням си, бяхме осемдесет ученика и ходехме на 
училище преди и след обяд.

През учебната 1979/80 год. в оси. училище в Сми- 
ловци имаше 75 уч. и Мъзгош 10, във Височки Одоровци 
10 ученика. През учебната 1980/81 год. в Смиловци има 
72 ученика, в Мъзгош 7, и Одоровци 9 ученика. През 
учебната 1983/84 год. в Смиловци има 48 ученика от I до 
VIII клас, в Одоровци 14 ученика а в Мъзгош училището 
е закрито.

Сега училището в Смиловци работи едва с десетина 
ученика. А помпят хората когато в нашето училище 
имаше много деца, много ученици и много учители ра
ботеха: Раича Гогов, Кирко Дончев, Младен Мамчсв и 
Рака Тужпии от Смиловци: Флора и Антанас Ташкови 
от Македония, Сърба Костич от Крупъц.Тскица Дани- 
лович, Добривос Спасим, Люба Аранджелович, Мирча 
Алексов и Иванка Величкова, Цвета и Минча Цветкови 
от Смиловци. Герго Денков и Герго Здравков от Сено
кос; Лилияиа, Давитко и Георги й осифов от Градинье, 
Александър и Ратко Каменови, Тодорка и Васил Соти
рови от Каменица; Павлина и Кирил Петрови, Елка и 
Кирко Герови от Брай кевцп; Лиляна и Томислав Так
ови, Милисав Ранчсв от Изаговци; моят начален учител 
Костадин Гогов, Брана и Веселин Танчеви от Славния; 
Никола Денков от Момици; Петър Митов и Спасен 
Стайков от Желюша. Васил Николов от Гоим дол, Мо- 
мчило Андреевич, Станка Ковачева, Бина Ранчева, Лю
бимка й отович и Видица от Пирот; Лалка и Любомир 
Любенови от Вие. Одоровци, Светозар й ованович от 
Обреновац, Милорад Златанов от Лукавица, Алекса
ндър Евтов от Търпени Одоровци, Глигор Гъргов и 
Никола Панайотов от Смиловци, Лиляна Заркова, Ли
ляна Георгиева, Лидия Цветкова, Трендафилка Ива
нова, Лена Маркова, Елена Рангелова, Борис Марков, 
Симеон Ташков, Виданка и Васил Цолови, Васил Сто
именов, Светлана Ставрова, Ангелина Максимова, Би
ляна, Любомир, Раша, Петър Рангелов и много други.

Директори на основното училище в Смиловци бяха 
Тодор Геров, Веселин Танчев, Александър Каменов,

"Хубаво е наше село, на селата е начело, 
а къщята му какви са, вижте, хубави, добри са! 
Драго ми е да ги гледам, наредени ред по редом..."
Основното училище в село Смиловци даде здрава 

основа ма младите, жадни за наука, успешно да про
дължат своето образование.

Учените от Смиловци са над 300, които живеят, 
работят, творят в родния край и навред из страната. Има 
50 учители, 10 наставници, 15 професори, от които един 
с доктор на науките и един магистър; има 15 медицински 
сестри със средно, 3 с полувисше образование; три фар
мацевти, четири лекари специалисти и един примариус; 
девет инженера от различни специалности; 10 със 
средно икономическо образование, три с полувисше и 1 
икономист с факултет; двама юристи, един адвокат; 
двама художници; трима с полувисше железничарско 
образование и двама със средно, седем воени лица; 
четири агронома по земеделието, от които трима са 
доктори на науките; останалите, повече от 100 са с гим
назия и друго средно образование.

Видни доктори на науките са агрономи и тримата са 
прочути селекционери за царевица: Никола Пешев 
агроном от Института за царевица в Земун поле, Велин 
Младенов, агроном в "Агроуния”, Инджия и Аито Ан
тов, агроном в същата организация, докторирал и той
иа селекция.

Четвъртия виден учен от Смиловци е Рангел Игов, 
професор по химия на Университета в Ниш.

Професора Петър Кръстев е магистър по физика и 
работи в Крушевац. От лекарите специалисти, прима
риус е Никола Цветков.

Елизабета Георгиева е студент на Университета в 
Белград, следва югославски езици и литература, пише 
поезия и проза, присъства на литературни вечери в 
Димитровград и чете свои творби, сътрудничи в "Мост” 
и сигурно ще бъде бъдещата поетеса от Смиловци.

от Смиловци са били активниМного от учените
обществени дейци и успешни ръководител и, директори: 
Александър Тасич дълги години беше един от директо
рите на "Тютюнева промишленост ” в Ниш; Никола 
Цветков директор на Здравния дом и Стационара в 
Димитровград; Кирил Коцев директор на оси. училище 
в Трънски Одоровци; Милча Ценков, директор на гим
назията в Димитровград; Сотир Панайотов управител 
на пощата в Димитровград; Милорад Димитров, дирек
тор на предприятието "Търгокоп", Смиля Димитрова, 
директор на строителното предприятие "Градня" и др. 
Председател на Общинския синдикален съвет в Ди
митровград е Димитър Веселинов от Смиловци.

- Следва -
Цветанка Андреева

от роднината си Април няколко дни на заем ("броените репена на пръчка), които се палят същата вечер, както и 
дни", "заемница"), за да докаже силата си. Затуй и през огньове, които се "прерипую" за здраве и за да "нема бъле"!? 
Април има студени и снежни дни: да се знае и да се помни През време на Велики пости няма венчавки, а през първата 
силата на ядосаната Баба Марта. седмица на поста не се правят помени за починалите (През

Слънцето през март е зъбато, думаха моите дядовци, и постите не се яде блажно 48 дни!), 
може да те ухапе като змия. И вярваха, че ако през март е Тодоровден (7 март), Тодорова събота, Тодорица е 
сухо, през април мокро, а през май облачно - ще има познат "конски празник", когато конете се кичат с пъстри 
бабачко плодородие. Ако ли пък през март има гръмо- китки и разноцветни конци, а за деца и гости се варят зърна 
тевици, тогава годината ще бъде сушава. А бабите ми от моруза (царевица). В някои области се устройват и 
подчертаваха: каквото е времето на Младенци, такова ще е
и иа Гергьовден. На 22 март се празнуват Младенци. Месят се малки

И пролетните цветя са своеобразни символи: игличето турти, които се шарят на кутийки с цъфнала дренова 
е знак на младост, чистота и възраждане; перуниката е пръчица и се премазват с мед. 
цветето иа Богородица, а кукурекът е истински предвест-

МЕСЕЦОСЛОВ
НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 

ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ

МАРТА И МАРТЕНИЦИ
конни състезания.БАБА МАРТА - ОСМИ МАРТ - ПОКЛАДИ - ТОДОРИЦА 

Народното въображение си представя третия месец в 
годината като женско същество, по-точно - като БАБА 
МАРТА. (Сред единайсет месеца - мъже!?) Разбира се, това 
словосъчетание трябва да приемем условно, защото не става 
дума за "баба" в днешния смисъл

За именденска черпушка да се готвят носителите на 
ник на пролетта. Розата пък (дюлът, демек) е символ на следните имена: Тодор, Тодорка, Младен, Младенка, Васа, 
любовта, особено червената. Василка, Евдокия, Григор, Никифор, Алекса, Кирил-.

За първи март се правят МАРТЕНИЦИ - кичат се *** 
хората, а земеделците кичат и своите животни, особено Хубаво време дойде, ама и донесе хубава работа. "Има 
агнетата. Белият цвят значи божествена красота и добрина, да друсаш, ако сакаш да кусаш", дето говореше моята 
а червеният - живот и веселие. прабаба Симеонка. Значи, време за оранье, време за копа-

нье! В овощната градина: окопаване на дръвчета, орезване, 
" Баба Марта бързала, прореждане, торене с оборски или изкуствен тор, пръскане,
мартеници вързала: . облагородяване на костилкови дръвчета... В зеленчуковата
морави, зелени, градина - прекопаване, преорване, торене, хвърляне на
бели и червени" (й. Стубсл) горска пръст (хумус), сеитба на семена за разсад, правене
На трети март се празнува освобождението на бълга- На полУтопли лехи :!а ран зеленчук (зеле, салата, пипер, 

рите от османско робство. Днес това е национален пра- Аомати’ моркови, репички, чесън, лук...) Поливане през 
зник на България. Не е, може би, случайно че и Денят ПЪрВО времегс хлздка поАа' На полето ' У™!**“. °1’ан' 
на жената - международен празник, 8 март - е скътан Т°реНе' СеИт6а На пролетен ечемик, овес, фий (граорица), 
в този женски месец. На този ден подаряваме цветя на СЛ™Ч°™-‘Д, детелина, люцерна, леща..
близки жени (майки, сестри, лели, колежки, приятелки...), „реМе За ПЪрВО НаСаЖдаНе на к“а™>»- 
пък и подаръци Бреме за купуване и отглеждане на пилета и питоми

На сирни поклади (заговезни) става и взаимно опро
щаване (прошка), а по вечеря и интересното "ламканье на 
яйце." Децата и младите правят "оратници" (слама, прик-

на думата, а повече за 
възрастна, зряла и крепка жена, която не се дава, която 
живот живее и знае да бъде и весела, и сърдита. С една 
дума променлива като всяка жена! Ако хората я посрещнат 
с нещо червено (червена църга на кьошката, червен мъжки 
пояс покрай вратата, червено маанье на куката, червена 
опрегачка върху плета...), тогава тя е усмихната и бла
горазположена. Баба Марта се смята за жива жена и хич 
не обича да се среща с бабички и грозни жени. Тя търпи 
само млади жени с векели, а мрази бабите, забрадени с 
шамии. (Затова дъртите на първи март не трябва да 
навън!)

излизат

Друго поверие отива и по-далеч: Марта била сестра 
Голем Сечко (януари) и Мали Сечко (февруари), тя била 
барем тяхна братовчедка, дори... и любовница. И 
когато тя е доволна от тази любов - времето е слънчево, 
топло, прекрасно, цъфнало. Когато пък е недоволна от 
любовта им, когато няма прегръдки и целувки за нея, а има 
само изпиване иа нейното вино, тогава тя докарва студени 
ветрове, леден дъжд, мокър сняг, дори и сух мраз!! Заради 
одумките (не била хубава, нямала сила и други) Марта взела

на

оттам:

зайци.
Женски месец - да, но този месец иска мъжка работа!

Марин Герин
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СПОРТ ® СПОРТ Въз основа 
общественото

на Решението на Управителния съвет на 
строително предприятие "Изградня" от 

12 януари 1998 година за продажба на бетоновия 
възел (бетоньерка), собственост на ОСП "Изградня" от 
Босилеград, Комисията за публични търгове обявява

"МЛАДОСТ" - БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН

"Резесеввияпову^.
болистите на "Младост" от Босилеград започва пол3?Т“™ ФуТб°Л"С™ Р»ши*а 6 мача в своя 
подготовката си с решимост да запазя?до края на «и Кап, ™ ТрИ Като гости- а ^губиха само 
първенството спечелената през есенния полусе ^иш Боснлеградскпте голмайстори отбелязаха 
зон първа позиция. Това е и причината, както каза пз ™Т^Н™Т ВратаР "капитулира” само 8 
треньорът на босилеградския отбор Георги Геор- най уйг-1з°бЪР г°лмайстор е Михайло Йойич, а 
гнев, с подготовки да започнат по-рано отколко™ " ,Г*"™а побеДа босилеградчани извоюва- 
предходните години. Р отколко1° *а в първия кръг срещу отбора на "Раднички” от

Георгиев подчерта, че в началото на полго ч* " ' г 
товките футболистите ще тренират два пъти сеп' любителите на футбола ето и таблицата,
мично, а след това три пъти. В подготовката са воп^° ПОради безотг°'юрност от страна на ръко- 
включени около 30 регистрирани футболисти а пубп На Дивизията- нс можахме по-рано да 
сред тях са и някои футболисти, конто преди го точки Г'™6’ На ПЪрва позиция е "Младост” с 18 
днна-две престанаха с активната игра С тяхна ”Рапн,’,чкн”°г0 ИМаТ ",,^борите «а "Алакннци” и 
помощ младите футболисти, конто през есенния По‘С. г! Следват: Минералац и "Левосое" с 
полусезон спечелиха първата позиция ще бъдат "Мла п^”’ 1тПавло„ва,( и Трешньевка" с по 6 и 
по-сигурни в играта и ще постигнат още по-добри Д °Т СуВ°ИНИЦа без томк"-

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
за продажба на бетоновия възел (бетоньерка) във 
видяно състояние
1. Публичният търг за продажба на бетоновия възел, 
който се намира в с. Радичевци, ще се проведе на 5 
март 1998 година в помещенията на Изградня" в 
Босилеград от 10 часа в присъствието на Комисията за 
провеждането на публичния търг.
2. Началната цена на бетоновия възел е 80 000 ди
нара и е в съответствие със сегашното състояние на 
бетоновия възел.
3. Окончателната цена на бетоновия възел ще бъде 
утвърдена по време на търга и за такава ще се смята 
последната цена, която ще бъде предложена от ку
пувачите.
4. В публичния търг могат да участват всички 
физически и правни лица, които се представят като 
сериозни купувачи.
Обявеният за продажба бетонов възел (бетоньерка) 
се намира в с. Радичевци край "сепарацията" и може 
да се види след като заинтересованото лице пред
варително осведоми ОСП "Изградня".
Бетоновият възел 
така че купувачът няма право на допълнителни рек
ламации.
5. Купувачът на бетоновия възел е длъжен да плати 
данъка върху оборота.

м. я.

ШАХМАТ

Първенство на 
ГИД

ФУТБОЛ

"Балкански"-"Бучйе" 
1:2 (1:1)

се продава във видяно състояние.

На шахматното 1— 
работниците от ГИД, което 
тоя 
ваха
предприятието. Първо място убеди
телно спечели Новица Белев с 6.5 от 
седем възможни точки. Втори бе 
Владица Стоянович с 5, а третото 

поделиха Милко Андреев, 
Любиша Миланов и Станча Иванов 
с 4 точки.

В приятелска среща с футболистите на второднвиз- 
футболен отбор на”Бучйе”, която същевременно 
генерална репетиция за предстоящото първенство, 

футболистите на "Балкански” загубиха с 1:2, но оказаха 
добра съпротива. В първата част те дори бяха по-добри. 
Срещата показа, че и двата отбора са добре подготвени за 
началото на пролетната част от първенството.

А последния приятелски мач срещу отбора 
ство” от Бела 
спечелиха

първенство на
иония 
беше и

се със-
на 17 и 19 февруари т.г. участ- 

8 най-добри шахматисти от

ТЪЖЕН ПОМЕН
Щ На 29 март 1998 година се навършват ШЕСТ 

МЕСЕЦА на скръб и болка по нашия скъп и 
незабравим съпруг, баща, брат, свекър и 
Дядо

рна ”Йедин-
паланка димитровградските футболисти 

с 2:1. Двукратен голмайстор за "Балкански” бе 
Боян Цветкович. Изяви се и вратарят Саша Величков, 
който успя дори да спаси и една дузпа.

място 'О ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ 
ор Димитровград

На 27 февруари от 10 часа в димитровград
ска черква "Рожденство Богородично1' ще 
дадем помен.
Каним близки и познати да присъстват на 
помена.
Опечалени: семейства Величкови и Петрови 
и останали многобройни роднини

Iд.с.
д.с.

НОВИНИ ОТ АК ” ЖЕЛЕЗНИЧАР”
• На 18 февруари се навършиха 10 години от 

създаването на димитровградския атлетически 
клуб, който по-късно е получил името ”Желез-

• След успешно проведените зимни подго
товки в София, лекоатлетките от АК ”Желез- 

„ ничар” продължават да тренират в спортния цен-
ничар . Десеттодишнината на клуба ще бъде от- тър ”Парк” в Димитровград, като по тоя начин се 
белязана тържествено през това лято по време на 
традиционния атлетически митинг в нашия град. официално ще започне на 25 април, когато е зап- 
По този случай на изтъкнатите бивши и сегашни

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 март 1998 г. се навършват две годи 
от смъртта на нашата мила и незабравима 

/га, майка, баба
БОНКА МАРКОВА 

от Трънски Одоровци

ни
подготвят за летния атлетически сезон, който

съпру и тъща *ланувано да се проведе и първият тазгодишен ат- 
атлетки и атлети, както и на определени бивши и летически митинг ”3а голямата награда на Юго- 
сегашни членове на ръководството на клуба ще славия”. Митингът ще бъде организиран в черно- 
бъдат връчени грамоти и подаръци. горския крайморски град Бар.

А-*?

На тази дата ще посетим вечната й къща на I $ 
гробищата в Трънски Одоровци. I 1
Опечалени: съпруг Марко, дъщеря 
Драгица, син Аца и внучки.

Б. Д.

бисмЯцм илашя/шши ДИМИТРОВГРАД
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 1-ви март 1998 година (неделя) в 10 
часа ще дадем 40-дневна панихида на до- 
лнолисинските гробища на покойната ниЛОВДЖИЙСКА

ВЕЧЕР КОСТАДИНКА В. АНГЕЛОВА 
от Долна Лисина

' .. &: ■ : Каним всички роднини, съседи и приятели 
да присъстват на помена.На 20февруари в хотел "Бал

кан” се проведе традиционната 
ловджийска вечер, организира
на ог местното ловно дружест- 
во”Видлич” Освен членовете на 
дружеството, в ловджийската 
вечер участваха като гости и 
представители на ОС в Димит
ровград, представители ма лов
ните дружества от Пирот и 
Звонци, както и някои републи
кански ловни инспектори.

На ловджийската вечер бяха 
сервирани над 100 килограма ме
со от дивеч. Музикална програ
ма изпълни популярният димит
ровградски оркестър ”Цари- 
бродски мерак’’. За доброто нас
троение на ловджиит е и техните 
гости се погрижи и младият ди
митровградски актьор Борис 
Лазаров със своята хумористи
чна програма, съставена пре
димно от вицове, свързани пре
димно е ловците и техните "при
ключения”. Организирана бе и 
лотария е главна награда - без
платно разрешение за лов па 
сръидаци.

Гй Вечна й памет!
Ратно

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 март 1998 година се навршават 7 го
дини от смъртта на обичания ни син , брат 
и девер

КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ 
от село Радейна

Времето минава, но то никога няма да за
личи спомените ни за теб. Поклон пред све
тлата ти памет!

Че мебелпаша фабрика в Димитровград е създадена 
на традиция говори и тази снимка, заснета 

шести октомври (на 19 октомври нов стил) 1933 
година. На снимката са голямя част от тогавашните 
дърводелци в града на своя Празник Свети 7 ома. Вмес/ио 
маса, на улица ша е изнесен тезгях, тук са чепикише и 
Плетената дамаджана с вино. Да се знае, че става дума 
за ”тишлери” Пред масата са Поставени трионите и 
голямото ренде -"раПоика”. Но какъв Празник ще е без 
музика! Затова тук е и Генчо с неговия кларинеш, Пър
вият ош ляво. Между По-извеешишие^ дърводелци са То
дор ТоШев, Първият, седнал до масата, Манча Шонкин, 
Петият, с муста/сиШе, и Михаил Милев - Предпослед
ният, седнал до масони/.

Скърбящи: майка Пловдина, баща Велин, 
брат Ивица, снаха Даниела и многобройни 
роднини и приятели.

въз основа
на

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 март 1998 г. се навършват седем години 
от смъртта на

ДИМИТЪР митов 
от Димитровград

Ние и всички, които го познаваха, ще го пом
ним вечно.
На тази дата ще посетим вечния му дом на 
димитровградските гробища и ще положим 
цветя. ^|
Спечелени: съпруга Полина, син Деян, бра- & 
товчеди Драгица и Аца и останали роднини.

)
в

А.Т. Б.Д.
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сатиРа * забава

ЗСарикаищрси е край
'ШЦКО ОВЧЕ \

Никола ДЕНКОВ

ПААЕНЬЕ
Незмам от кога йе тека напрейено, та запролети ли се и

мадо, и старо, и здраво и сакато, и паметно, и улаво, се 
загь))ти къмто польето с*/»с секьире, търнокоп йе, търно]*- 
сци, матикье и гребулье - че иде да чисти. Йодни кяжу: тека 

йе Природата одредила, другьи от Бога йе, трети па 
думаю дека у човекатога има некиква сила що га отвът]*- 
напие и не му дава мир (може и гьавол да йе) и га кара да 
пали търнища и стърнища, кютуци и боклуци... Кико да йе 
- све има нещо.

Сечам се: йедиу годил ка йоще бео дете зяпролети се през 
баш ко туя годии. Стари ми баща упрегну 

деч и щата павърлл у капатете: "Айде деца, че

ни

вевруари, 
воловете и нас
идемо да чистимо ливаде и че кладемо огьнь! . У онова
време немаше пи радио, а камо ли телевизор, та за нас това 
пролетно палепье беше кико некиква магьия, също кико 
що съга улуците се залепе пред телевизорат кига йе Рамбо” 
и се радую кига почне да пали йедно или друго. Е, ама 
нашето палепье беше истинско с големи пламици и с лют 

поцървенею, а вечер кига се приберемонипунгьк, та очите 
йедва ни майкьа познайе кой йе кой - заприличали смо на 
циганье-катунаре. Нийе на]ючно идемо да гьу 
йедно за друго, она ни меша имената, а нийе се превивамо 
от смей. Тъгай ни накрай памет не ми йе падпдало дека 
ядничката после текво палепье йе т^бала целу неделю да

гштамо за

- Най-после и пи да уловимо нещо за ловачкото вече!

пере и мийе, да ни очовечи.
У наше село имаше йедън чича Кьелча Найдин, голем 

мераклия по паленьето. Старите расправляоше дека на два 
пута тека палил уз ветърат, та йеднуш 
дзадньицуту, па после га мазали с мелемйе, цел месъц не 
могьл да седне. Синове, снайе, черкье и зетове, разбрали ква 
йе работата и дека он абър си пема кико се пали, та му 
притегли юздете и отъгай никако не га пущали сам да иде, 
а све га държали под око и му думали: "Ти тате згрибай, а 
нийе че палимо после!". При онова ньегово паленье на

Моля,
без докачение

лесно и мъ чно
• Лесно ще излезеш всекиму насреща - ако знаеш кой стои зад 
гърба му!
• Лесно ще му се качиш на главата, щом вече си я замаял!
• Тя лесно стана вътрешна... чрез хубавата си външност!
• Неучтивият кондуктор може лесно да изкара от релсите дори 
влака.

азпалил и

БРЪСНАТ 
НА СУХО

• Трудно се въдворява ред сред придворни.
• Човешкото сърце е устроено така, че лесно побира и най- 
голямата чужда болка, но трудно - и най-малката чужда радост.
• Трудно е...

дзадньицу, изгорели коджамити и сиропа шума, па и лозя, 
та синовете йедва успеяли после да се нагоде с народ да не 
гьи суде.

Та мисълта ми беше: има теквия кьелчинци що сакаю да 
пале, после държу дупе надзад, а друт требе да запне да гаси 
и да йеде кьиселицете после. Лъсно йе съга да граснеш 
клечкуту кьибрит и да гьу. върльиш у сувото, а абер си 
немаш дали ветър дува и кой ветър дува, накуде че одува 
огьнят и нема ли кига га подбере да пламне све живо, да

Докато работеше в Радио 
Ниш, Ванче Богоев си пускаше 
от време на време брада. 
Обръсна я преди да стане главен 
редактор на в-к "Братство” и на

.. да оглавяваш изоглавени.

.. да си отговорен за безотговорни.

.. да излезеш на глава с човек без глава. ум не му идва да я пуска отново. 
Знае си човекът, че общинските 
отци често бръснат на сухо.

.. да намерят изход влезлите през задната врата. 

.. да изправиш пред свършен факт пълзящия!
к.г.Кирил Назъров изгоре и суво и сирово.

Стари ми баща думаше дека и паленьето йе майсторлък 
и оно си има калъчку кико свака друга работа и дека нейе 
за сваког, "кико за Кьелчу Найдипога" че додаде накраят.

После кига поодрасто млого пути съм се уверил дека йе 
тека. Таквия "пали-гаси" човеци съм сречал и сречал на све 
стране. Намисле некою шашламу, намере таквия "лъкьи на 
памет", върлье клечкуту кьибрит и после сеире, кво че стане. 
А оно най-често излезне на най-лоше: скараю се човеци, 
закърве се, гледаю се ко най-зли душманье, не се сречаю и 
не орате с године. За ньи "кьелчиното паленье" йе детинска 
работа! Оти они не пале стърнища и тьрнища, а огьнь 
върлье между живи човеци. Мнодзина се опърле съглам, а 
йоще повече одгору за цел живот. Теквея ране никога не 
зарастую.

На таквия

Сам ли е - бяга в тъмни долове, 
отчаяно завива и за Помощ зове. 
В глушшщаша с мощния си вой - 
всеки вълк става герои.

Когашо жабата сама кряка, 
с ужас и себе си стряска.
Ала в жабешки хор ли закряка - 
душата на другите да е яка!

Стефан Николов

Ш?) Намалениерисува; БДииитров

-Ти витали/ ли/ човеци гяволът не им дава мира. И пипаю 
изтънко: све ужкьим за добро на тия що че подпале, дека 
че им буде по-добре ако напрайе тека кико що он говори, 
оти

ЧЕ Е &
по-МАлки оплк&

еве дошло йе ново време, не требе да се мисли тека, а 
овока, не требе да се работи овока, а требе тека... И никога 
не зарезую: почну от род и породу, па стигну до не знам 
докуде. А после кига букне пожарат: ич не им йе гайле ни 
за опърлени, ни за изгорели, ни за опечени, дека уз сувото 
йе изгорело и сировото. Важното йе дека су они оцелели.

Запомнил съм йоще йедну думу от стари ми бащу: "Деца, 
не се играйте с огьнь - че се опечете!" Я знам дека тия що 
обичаю огьнят, кига тъгай и они че се опечу. Ега само народ 
не страда.
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