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ПЪРВАТА КОЛОНКА ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ДВАТА СЪВЕТА НА СКУПЩИНАТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЧ:БАЛАНСИРАНЕ ГЛАСУВАН Е ЗАКОН ЗА 

ПЛАТЕЖНИЯ ОБОРОТ
КОСМЕТСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ ЩЕ 

СЕ РЕШАВАТ 
В СЪРБИЯ

I Хакво действително би 
трябвало да се случи 

I \в Космет, за да нака
ра силните на деня, веднъж 
за винаги, ясно и гласно да 
направят разлика между 
тероризма от една и онези, 
които настояват да защи
тят спокойствието на граж
даните в държавата, от 
друга страна. Нима трагич
ните събития от края на от
миналия месец не са дос
татъчни за категорично 
осъждане на "терористка- 
та група", както Роберт 
Гелбърд назова т.нар. "ос
вободителна войска на Ко
сово", която повече от по
ловин година избива всич
ки, които не споделят ней
ната политическа ориенти- 
рова и стремежа й към се- 
цесия, независимо от на
цията и вярата. Те еднакво 
преследват и сърби, и свои 
сънародници, които нямат 
резервна родина.

И вместо категорично, 
пред лицето на целия свят 
да кажат, че няма и не 
може да има прекрояване 
на границите в Европа, Ва
шингтон, както и Бон и 
Брюксел, лансират някак
во си "уравновесено", “ба
лансирано” осъждане на 
тероризма и насилието, 
призовавайки и двете стра
ни в южната сръбска по
крайнина към максимално 
въздържане. По такъв на
чин като че ли се слага 
знака на равенство между 
терористите и държавните 
служители, натоварени от 
обществото да пазят спо
койствието на гражданите. 
Колко такова "балансира
не" ще помогне, терористи
те да се откажат от прес- 
тъпническите си методи, а 
колко ще ги охрабри? За
това изеднаквяването на 
вината на онези, които си 
служат с насилие, за да 
постигнат 
мите си сецесионистически 
цели, и на онези, които тря
бва да се борят срещу та
кива посегателства, крас
норечиво говори за не вед
нъж посочваните двойни 
мерила и критерии, с които 
си служат силните на деня.

А известно е, че Космет 
е пъпа на Балканския полу
остров. Щом като тук се 
пролива кръв, няма съмне
ние, че и Европа не може да 
спи спокойно. Едва ли има 
здравомислещ човек, кой
то да не знае, че за Космет 
няма друго решение, освен 
политическо. Това, разби
ра се, е така, но, и за разго
вори както и за свади е не
обходима двойка. Остава 
да бъде изяснено кой ще 
бъде другият участник в 
разговорите. Защото преди 
това трябва да бъде изпъл
нено едно "дребно” усло
вие - тероризмът да бъде 
изкоренен.

• Платежният оборот занапред ще се извършва в банките, а освен това новият закон трябва 
да допринесе и за осуетяването на сенчестата икономика • Верифицирани са мандатите на 
20 депутата от Съроня в Съвета па републиките, а Горица Гасвич от СПС е избрана за 
подпредседател на този съвет • Старите паспорти ще бъдат валидни до края на 1999 година

В началото на седмицата за
почна пролетната сесия на юго
славския парламент, в рамките 
на която депутатите в Съвета на 
гражданите и Съвета на репуб
ликите трябва да обсъдят голям 
брой законопроекти, проекто
решения и много други въпроси 
от обемния дневен ред.

На първия заседателен ден в 
Съвета на републиките бяха ве
рифицирани мандатите на 20 де
путата, които бяха избрани в На
родната скупщина на Република 
Сърбия, а Горица Гаевич (СПС) 
бе избрана за подпредседател на 
този съвет. На същия ден Съ
ветът на гражданите потвърди 
Споразумението за двойното 
гражданство между СР Юго
славия и Босна и Херцеговина, 
въз основа на което гражданите 
на БиХ, освен босненско-херце-
говинско, могат да имат и юго- за включване на нашата страна

в международните финансови 
процеси. Законът дава правото 
на Народната банка на Югосла
вия да контролира всички носи
тели на платежния оборот.

За закона за трансформира
нето в дълг на федерацията на 
банковите кредити, кото са от
пуснати на носителите на първи
чното селскостопанско произво
дство, говори съюзният мин
истър Неделко Шиповац. Той 
напомни, че от селското стопан
ство се препитават над полови
ната от общия брой граждани в 
страната и че този отрасъл е по
несъл най-голяма част от бре
мето на икономически те и соци
алните затруднения през послед
ните години. Предлагайки спо
менатия законопроект, съюзно
то правителство отдава дължи
мото признание на аграра, заяви 
Шиповац и обясни, че и електро- 
стоианството се намира в тежко 
положение и затова е обхванато

Президентът на СРЮ призо
ва албанците от Космет да не 
проливат кръв заради инте
ресите на политическите спе
куланти и техните външни 
опекуни

Слободан Милошевич, през
идент на СР Югославия, изпрати 
съболезнователни телеграми до 
семействата на четиримата по
лицаи, които загинаха по време 
на коварното нападение на ал
банските терористи в Косово и 
Метохия.

Отдавайки заслужено висо
ко признание за смелостта, па
триотизма и жертвоготовността 
на загиналите полицаи, прези
дентът на СРЮ изказа особена 
признателност към служители
те от органите на вътрешните 
работи за успешната защита на 
народа и държавата и за енер
гичната борба с тероризма, кой
то е една от най-големите злини 
на съвременния свят.

В телеграмата си, която по 
същия повод изпрати и до през
идента на Сърбия Милан Милу- 
тинович, президентът на СРЮ 
Слободан Милошевич катего
рично застъпи становището, че 
проблемите в Косово и Метохия 
могат да се решават успешно ед
инствено в Сърбия и затова те
роризмът, който цели да ги ин
тернационализира, ще нанесе 
най-големи щети именно на 
ония, които използват това сред
ство. Той призова албанците да 
не проливат кръв заради интер
есите на политическите спеку
ланти и техните външни опеку- 
нн, защото бъдещето на космет- 
ските албанци е в съвместния 
живот, мира и равноправието.

Терористичните актове на 
албанските сепаратисти бяха 
осъдени от всички политически 
партии в Сърбия и СРЮ, както и 
от цялата международна обще
ственост.

С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на 
загиналите в Космет полицаи

със същия закон.
Съветът на републиките ме

жду другото прие изменения и 
допълнения към Закона за кооп
ерациите и предложението на 
съюзното правителство "черве
ните паспорти” да бъдат вали
дни до края на 1999 година. Ос
вен споразумението с БиХ за 
двойното гражданство, депута
тите на този съвет без разисква
ния потвърдиха шест споразу
мения с Русия, споразумението с 
Гърция за премахване на дво
йното облагане с данъци, спо
разумението с Китай за научно- 
техническо сътрудничество, сп
оразумения с Кипър и Италия и 
пет споразумения с Македония 
за стопанско сътрудничество и 
премахване на визите.

Съветът на републиките ра
тифицира и четири споразуме
ния с Хърватска, с които се уре
ждат въпросите в областта на 
транспорта, правната помощ на 
гражданите и углавните дела.

славско гражданство.
Във вторник Съветът на гра

жданите гласува Закон за пла
тежния оборот. Новият закон 
повелява платежният оборот 
занапред да се реализира в ба
нките, като по този начин се оси
гуряват рационално стопанисва
не с парите и добри финансови 
ефекти не само за участниците в 
платежния оборот, но и за не
говите носители. Замсстник-съ- 
юзният министър на финанси- 
ите Драго Вучинич заяви, че тра
нсформацията на платежния 
оборот ще премине през два ета
па - трансформиране на служба
та в Завода з изчисления и пла
щане, а след това минаване на 
оборота в банките. По думите на 
Вучинич с помощта на този за
кон трябва да бъде осуетена се
нчестата икономика и да бъдат 
използвани системата и стандар
тите на Европейския съюз като 
една от основните предпоставки

неосъцестви-

ЖИВАДИН ЙОВАНОВИЧ-ТАРЯ ХАЛОНЕН

ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ИНТЕГРАЦИИ СА 

ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ
• Разговори за всички аспекти па билатсралните отношения 
и нормализацията па отношенията между СРЮ и ЕС • 
Йованович: "Финландия води откровена и добронамерена
политика и като членка на ЕС може да допринесе за уск
ореното нормализиране на сътрудничеството между СРЮ и 
ЕС” • Халонен: "Надявам се, че Югославия ще направи 
всичко необходимо, за да може в скоро време^ да бъде 
включена в европейските интеграционни процеси

(Продължава на страница 2)Халонен и Иованооич пред журналистите



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ 

СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ
новини от вългарЩ |
КАЛЕНДАР

3 МАРТ 1878 ГОДИНА(От стр. 1)
Министърът на външните работи на СР Юго- нормализиране на целокупното сътру, 

славни Жпваднн Йовановнн тези дни води в Бел- между СРЮ и ЕС”, заяви министър И

членка на ЕС може да допринесе за ускореното
дничество 
овамович.

град разговор е шефа на дипломацията на Фин- Неговата колежка от Финландия изказа надежда, 
ландня Таря Халонен, която пребивава на двуд- чс СР Югославия ще направи всичко необходимо, 
невно официално посещение в нашата страна. Г- за да може в кратък срок да бъде включена в 
жа Халонен е първият външен министър на една европейските интеграционни процеси, 
страна-членка на Европейския съюз, който по- Шефовете на дипломациите на двете страни 
сещава СРЮ след назначаването на г-н Йованович размениха мнения и във връзка с развитието на 
за шеф на югославската дипломация. мирния процес в предишна Югославия въз основа

Живаднн Йованович и Таря Халонен обсъдиха на Дсйтънското мирно споразумение, обстанов- 
всички аспекти на бнлатералнотосътрудничество ката на Балканите, интеграционните процеси в 
п нормализацията на отношенията между СР Юго- Югоизточна Европа, а също така и в рамките на 
славня и Европейския съюз. "Финландия води ед- ЕС, както и във връзка с други актуални между- 
на откровена и добронамерена политика п като народни въпроси.

В градчето Саи Стефано, недалече от Цариград, с под. 
писан мирен договор между Русия и Турция. Черна гора, 
Сърбия и Румъния се обявяват за независими. Бз.лгария се 
въздига в автономно княжество с християнско правител
ство и народна милиция.

На Берлинския конгрес обаче през юли същата година 
Санстефанска България е ра зкъсана - княжеството е све
дено до Северна България и Софийска област, Южна Бъл
гария е обявена за автономна област под име Източна Ру
мелия.

V

От началото на настоящото десетилетие 3 март се праз
нува като национален празник на България. По повод на 
празника българският посланик в СР Югославия Ивайло 
Трифонов даде тържествен прием в българското посолство 
в Белград.

БЕЛГРАД

СРЕЩА МИЛОЕВИЧ - ТРИФОНОВ
Председателят на Стопанската камара на много по-голям. Председателят на Стопанската 

Югославия д-р Мнхайло Мнлоевпч и посланикът камара на Югославия изтъкна, че в рамките на 
на Република България в СР Югославия Ивайло по-нататъшното увеличаване на търговския об- 
Трифонов констатираха на срещата си в понедел- мен между двете страни трябва да се положат 
ннк,че съществуват благоприятни условия за уск- усилия за намаляване на югославския дефици т, 
орено развитие на стопанското сътрудничество 
между двете страни. Събеседниците оцениха, че пласирало на българския пазар стоки на обща 
югославско-българският стокообмен може и гря- стойност 38 милиона долара, а югославският внос 
бва да се увеличи, а стопанското сътрудничество от България е достигнал 123 милиона долара, 
да обхване всички стопански отрасли п всички 
форми на коопериране.

Както беше изтъкнато в разговора, минало
годишният търговски обмен между СР Югославия събеседниците и оцениха, че това допълнително 
и България е достигнал 161 милиона долара, обаче ще улесни и насърчи стопанското сътрудничество 
съществуват обективни възможности той да бъде между двете страни, предаде ТАНЮГ.

В КРАЯ НА МАРТ И ПРЕЗ АПРИЛ

ДВА ТРАНША ПО СТЕНД 
БАЙ СПОРАЗУМЕНИЕТОМиналата година югославското стопанство е
В края на март се очаква България да получи предпоследния 

транш по петото стенд бай споразумение с Международния валутен 
фонд (МВФ) в размер на около 80 милиона долара, а през април ще 
дойде и последният транш по това споразумение, който също е за 
около 80 милиона долара.

Това ще стане, ако България изпълни всички ангажименти по 
стенд бай споразумението, стана ясно след неотдавнашното по
сещение на представителката на МВФ Ан Макгърк.

По време на двуседмичната си визита в България г-жа Макгърк 
направи последния преглед по изпълнението на петото стенд бай 
споразумение и започна преговори с българското правителство за 
сключване на тригодишна средносрочна програма.

- Оценката ми е положителна. Постигнато е много по изпъл
нението на параметрите, заяви представителката на МВФ. Според 
нея инфлацията и дефицитът са под заложеното в споразумението, 
а възстановяването на икономиката е по-бързо. Банките разпола
гат със средства за предоставяне на кредити. Лихвените проценти 
са ниски и дават възможност за инвестиции. Извършено е много и 
по структурната част на реформата.

Г-жа Макгърк информира, че петото стенд бай споразумение 
изтича в края на юни. В началото на юли може да започне из
пълнението на средносрочната програма. Нейната цел е да подкре
пи растежа на икономиката и да помогне на България да изпълни 
критериите за пълноправно членство в Европейския съюз.

Югославия и България са запланували през 
април т.г. да подпишат споразумение за према
хване на двойното облагане с данъци, изтъкнаха

I ^^андидат-президентът на Сърбия Мирко преговори и политическо решение, Македо- 
1^^ Марянович приключи първия кръг на ния се страхува от опасния "косметски ви- 
I ^консултациите си във връзка със със- рус", "дежелата" и Хърватско продължават 
тавянето на новото правителство на народ- антисръбската си политика, 
ното единство. С лидерите на парламентар
ните партии той съгласува платформата си за 
учредяване на такова правителство, обосно-

■—% началото на тази седмица на летището 
I—^в Банялука кацна първият самолет на

то ще бъдат решени и персоналните въпроси.
Това значи, че по време на първата редовна 
сесия на Народната скупщина на Сърбия, ко
ято започва през тоя месец, Република Сър
бия ще получи ново коалиционно правител
ство на народното единство.

СР Югославия, водена от вицепремиера на 
съюзното правителство Никола Шаинович. 
Както си му е редът, гостите баха посрещнати 
от най-високопоставените ръководители на 
Р. Сръбска - президентката Биляна Плавшич 
и премиера Милорад Додик. Още една нова 
страница в междусръбските връзки от двата 

ъветът на републиките в Съюзния пар- бряга на река Дрина, 
ламент верифицира мандатите на 20 де
путати, избрани от Скупщината на Сър

бия и за подпредседател на Съвета избра 
Горица Гаевич от депутатската група на СПС.
По такъв начин са учредени и двете 
камари на Съюзния парламент, 
така че законодателният орган 
на Федерацията вече може да 
работи пълноценно и ефика
сно. Това бе потвърдено с гла
суването на няколко важни

ДО НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО

С МИХАЙЛОВА ЩЕ ПОСЕТИ 
ФРАНЦИЯ

ръбските адвокати на 28 февруари от
белягаха достойно своя празник и 136- 
годишната си традиция. Те са могъщ 

фактор не само за развитието на правовата 
система, но и в борбата против пре

стъпността. На бившия генерален 
директор на Тютюневата про- 

к мишленост в Ниш Смилко Кос-

С
До началото на лятото министърът на външните работи на 

България Надежда Михайлова ще посети Франция.
Поканата за тази визита бе отправена от делегирания министър 

по европейските въпроси на Франция Пиер Московиси, който неот
давна посети България.

На срещата с Надежда Михайлова гостът е изразил подкрепата 
Франция за реформите, започнати от българското правителство 

и е потвърдил френската подкрепа за членството на България в 
Европейския съюз и в НАТО. Министър Михайлова припомни, че 
Франция е била първата държава, приела идеята за стратегическо 
партньорство с България по проблемите на евроатлантическата 
интеграция.

От френска страна проявяват интерес към инвестиране в Бъл
гария, стана ясно от разговорите с френските бизнесмени, които 
придружаваха Пиер Московиси.

1 тич в ареста се придружиха 
I още двама директори на тоя 
I "гигант" с гигантски дългове - 
I Бора Костич, технически и 
* Небойша Величкович - финан

сов директор. Вината на бив- 
докато една опасно на- у шите ръководители на ДИН се

шумяла криза бе стабилизи- мери с милиони щатски долара,
рана с подписания меморан- По същото време, артистът Жарко

дум между иракското правителство и Лаушевич, след 4 години и 7 месеца зат-
генсека на ООН Кофи Анан, в резултат на вор е освободен.
оргшчиз^тГгласув^резолюци^за^еждуна^ А УСЛ°ВИЯ' К°ИТ° "Ре3
родна инспекция на иракското оръжие, терор- Нй април' а
истите в Космет с картечен огън посрещнаха 1 'не На Баба □ арта ■ примамиха земедел- 
все по-гласното осъждане от страна на све- ЦИТе П° нивята' вРемат°. вярно, може да се 
товната общност. И докато светът гласно или внезапно, но изораното си остава. А
полугласно осъжда тероризма, това все още тази пролет трябва да бъдат засети почти два 
не се прави от водачите на шиптарските поли- пИГ°Нам 52° хяляди хектара обработваеми 
тически организации, които са уж за диалог. ПЛ01ДИ' Не°бичаино високите температури на 
За диалог, съпровождан от картечен огън' въздуха за този сезон благоприятствуват и за

н ьн разпространението на грипа, който в съседна
I Л точно в “оманта> когато, след изявле- Италия повали на леглото повече от 6 мил- 
I/1 яието на Гелбърд относно тероризма на йона души. Макар че вирусът е регистриран и 
ш I Космет, Сърбия изрази готовност за из- у нас, засега поне няма опасности от епиде- 
вестни отстъпки на косметските албанци, се- мия. Дано. 
цесионистите отново проляха кръв на пазачи 
на реда и спокойствието. Това е още един 
парадокс на Балканите. Красноречиво дока
зателство за това са реакциите на отделните „___
балкански страни и новосъздадените на прос- "мИп" Пп ттГпп*3 Н3 °рбиталната станция 
торите на предишна Югославия държави .До- на НР планетата реме те 6или от ДРУгата стРа‘ 
като Гърция предлага "добрите си услуги" за а'

назаконопроекта, както и на бю
джета на Съюзната държава 
за тая година.

И

КАНАДЦИ КУПИХА 
БЪЛГАРСКА РАФИНЕРИЯ
Фирмата Интернешенъл еквитиз”, филиал на канадската ком- 

Стелер глобал корпорейшън”, е купила 75 процента от 
акциите на българската петролна рафинерия "Плама”, пише ежед
невникът 24 часа”.

Втората по големина българска петролна рафинерия се намира 
на около 250 км североизточно от София. В нея работят към 2500 
работници, които произвеждат предимно моторни масла и други 
смазочни материали за моторни превозни средства, предаде АП.

Преди две години тази рафинерия беше купена от българската 
холдинг компания Юроенерджи холдинг” за около 300 000 долара, 
като при това купувачът пое и ангажимента да се справи с въз
лизащия на $135 млн. дълг на рафинерията. Тъй като работещите 
не бяха доволни от заплатите си и от ръководенето на "Плама”, 
двадесетте банки-кредитори предложиха да бъде намерен чужде
странен партньор, който да организира производството и да 
осигури пазар за продукцията на рафинерията.

пания

оследното пълно помрачение на слън
цето в този милениум, което можеше да 
се види от западното полукълбо, бе про-П

В.Б.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Информация
за дейностите на Сдружението на граждани Културно-информационен център 
на българското малцинство ” Цариброд” в Димитровград и на неговия клон в

БЮДЖЕТ ЗА 1998 Г. И 

КАДРОВИ ПРОМЕНИ Босилеград

По повод откриването на Културно-информационния център "Цариброд” 
в Димитровград на 13 февруари 1998 година, както и събитията преди това и 
дейностите за откриване на клон на центъра в Босилеград, които се провеждат 
тези дни, реагираха голям брой наши съграждани, а също така и по-широката 
общественост, изказвайки загриженост и безпокойство.

Факт е, че Сдружението на граждани Културно-информационен център 
"Цариброд” бе регистрирано в Министерството на правдата на СР Югославия 
на 13 август 1997 година, и че на 13 декември 1997 година то създаде свой клон 
в Босилеград.

Активността на Сдружението се провежда при най-тясно сътрудничество с 
държавните органи, културни и други институции на Република България и 
нейното посолство в Белград и се финансира със средства от държавния 
бюджет на България. Тази активност получава силна подкрепа и от водещите 
български медии, като че ли става дума за културно-информационен център 
на Република България в СР Югославия, а не за сдружение на югославски 
граждани.

От тези дейности е ясно, че поводът и съдържанието на "културните 
активности” представляват институционна рамка за легално политическо 
действане от позициите на великобългарската политика и териториалните 
претенции спрямо СР Югославия.

Формален основател на Сдружението е Демократичният съюз на бълга
рите в Югославия - опозиционна група, която на местните избори не успя да 
спечели нито едно отборническо място и която в борбата си за власт и позиции 
се възползва от, както казват те, застрашеното положение на българското 

малцинство и икономическата изостаналост. Тази гру
па има опора и получава всестранна помощ и подкрепа 
от Република България.

Клонът на този център в Босилеград често отправя 
неоснователни искове, към които през тези месеци 
Управителният съвет на Центъра за култура в Босиле
град има отговорно отношение и приема правилни ста
новища. Касае се за искове за трайно и временно полз
ване на помещения в Дома на културата в Босилеград, 
за ползване на термин в програмата на местната ра
диостанция, за провеждане на поетично-музикални ве
чери и пр.

На откриването на Центъра в Димитровград офи
циалните представители на Република България по
ложиха огромни усилия, за да убедят малобройните 
димитровградчани, че Центърът ще бъде ”силно звено 

сближаване между двете страни” и ще 
има "съдбовно значение за запазването на национал
ното самосъзнание на българите в Югославия” (казано 

на откриването на Центъра), а, разбира се, такъв ще бъде подходът му и тук.
Всички тези дейности на споменатото Сдружение са разпознати от страна 

на гражданите в нашата община, които посочват следните факти:
- Босилеград се намира в СР Югославия и Сърбия, чиито граждани сме и 

ние. Вярно е, че той се намира западно от югославско-българската граница, 
не е ничия "западна покрайнина”;

- В нашата среда, освен граждани от българската народност, живеят и 
числящи се към други народи и народности в сговор и хармонични междуна- 
ционални отношения;

- Босилеград и българското малцинство в своята страна имат свои мулти
национални образователни, културни, информационни и други институции, 
които с дейността си допринасят за завидното образователно и културно-ин
формационно ниво на своите граждани. Затова сме против всички еднонацион- 
ални институции, без оглед на това от коя страна идват те;

- Всички свои права и проблеми, както и всички граждани на нашата страна, 
решаваме в нашата страна равноправно, както и всички останали граждани. Не 
се чувстваме застрашени в каквото и да било отношение и не ни трябват 
защитници нито под формата на официални институции на други страни, нито 
така наречени културни центрове и техни клонове.

Затова гражданите от нашата община не присъстват на техните събрания, 
разпознават техните намерения, което е и предпоставка да запазим добрите 
междунационални отношения, които от край време са били отличителна черта 
на нашата среда.

Също така смятаме и настояваме, поради всичко, което се случи около 
откриването на споменатия Център и на неговия клон в Босилеград, 
държавните органи на СР Югославия да преразгледат издаденото решение на 
Сдружението на гражданите.

На седмата поредна и първа тазгодишна 
сесия на Общинската скупщина в Босиле
град, която се състоя на 25 февруари,отбор- 
ниците обсъдиха и приеха няколко финан
сови решения и предложения за отделни 
кадрови промени. Както се очакваше от- 
борниците отделиха най-голямо внимание 
на проекторешението за различните видове 
общински такси и облагания и решението за 
тазгодишния общински бюджет.

Преди това Сотир Сотиров, председател 
на ОС в Босилеград, изнесе информация със 

Изпълнителния отбор на 
ОС във връзка с организираното на 13 фев
руари тази година в Димитровград търже
ство по повод откриване помещенията на 

Културно-информаци 
център на българското малцинство "Цари
брод и намеренията му да разшири и ус- 

дейността си и в Босилеград. Отбор- 
ниците оказаха подкрепа на заключенията 
на Изпълнителния отбор на ОС с конста
тацията, че истинските намерения за сдру
жението не са свързани с културното и ду
ховно развитие на малцинството, а с други 
политически цели, зад които стоят група 
членове на Демократичния съюз на бълга
рите в Югославия.

Центъра за култура - 266 700 динара, а за
о?1РопОСТИТе на НаР°Дната библиотека - 
224 800 динара. За дейността на Детската 
градина - 286 000 динара и за материални 
разходи на Основното училище и Гимназ
ията - 480 000 динара. 1 400 000 динара са 
запланувани да бъдат използвани за различ
ни видове комунално-битови дейности 
местните общности; за редовна дейност 
местните общности са запланувани 50 000 
динара, за потребностите на физическата 
култура и футболния отбор ”Младост” - 35 
000 динара, а за заплати и материални раз
ходи на Общинската организация на Чер
вения кръст 40 000 динара. За издателство 
Братство само 3000 динара (само толкова, 

колкото да се каже, че ”и ние финансираме 
издателството”).

в
на

заключения на

сдружението онен

КАДРОВИ ПРОМЕНИтанови
На седмата поредна сесия отборниците

БЮДЖЕТЪТ Е УВЕЛИЧЕН С
22,6 НА СТО

Въпреки че някои отборници на ЮЛ на
стояваха тазгодишният общински бюджет 
да бъде приет след като се приеме заклю
чителният баланс за миналата година, с ко
ето отборниците на СПС не се съгласиха, 
след по-дълги разисквания, в които имаше 
и ”за”, и "против” предложеното решение, 
отборниците приеха предложения общин
ски бюджет, възлизащ на 5 496 700 динара 
(по отношение на миналогодишния е уве
личен с 22,6 на сто). Както и досега, най- 
много от тези средства ще бъдат осигурени 
от различните видове данъци и облагания. 
Така например от данъка върху оборота на 
продукцията и услугите - 2 784 000 динара, 
или 50 на сто от заплануваните средства в 
бюджета. 154 900 динара ще бъдат осиг
урени от облаганията върху дохода на граж
даните, а 111 000 динара от данъка върху 
имуществото. От локалните комунални 
такси е запланувано да бъдат осигурени 200 
000 динара, а 900 000 динара от таксите за 
ползване на комунални обекти от общ ин
терес. От таксите за пътища ще бъдат осиг
урени 230 000 динара, а от местното само
облагане - 280 000 дин. Като допълнителни 
средства от републиката са запланувани 650 
000 динара, а останалите ще бъдат осиг
урени от други видове общински такси и 
облагания.

Най-много средства от бюджета ще се 
използват за редовна дейност на финанси
ращите се от него общински служби, инсти
туции и ведомства - за заплати и материални 
разходи. За общинските служби ще се из
разходват- 1 612 900 динара, за дейността на

за по-нататъшно
Босилеград

взеха решение, с което броят на членовете 
на Изпълнителния отбор на ОС трябва да се 
увеличи от 4 на 6, както и решението един 
от членовете му да бъде от редовете на от
борниците на ЮЛ. Заради това бе извър
шена реконструкция и вместо Владимир 
Стоичков, за нов член на общинското пра
вителство бе избран Гоне Глигоров. Всъщ
ност с тази реконструкция отборниците на 
ОС в Босилеград изпълниха решението на 
Общинския отбор на СПС, отнасящо се до 
състава на Изпълнителния отбор на Общ
инската скупщина.

Тъй като на досегашните изпълняващи 
длъжността директори на Центъра за кул
тура и Библиотеката е изтекъл шестмесеч
ният мандат, са назначени нови: Никола Са
вов, секретар на ОС, е изпълняващ длъж
ността директор на Центъра за култура, а 
Иван Евтимов, секретар на Основното учи
лище, изпълняващ длъжнос тта директор на 
Библиотеката.

По време на сесията отборниците об
съдиха без по-съществени забележки реше
нието за тазгодишните комунални такси, 
решението за процента за утвърждаване це
ната на строителните площи и решението за 
дейността на комуналната инспекция.

но

В Босилеград, 25 февруари 1998 год.М. Я.

НЕ БОЙТЕ СЕ, Г-Н ХАЙТОВ, НИЕ ЗНАЕМ КОЙ СТЕ (3)
посял и предшествениците им. Кой обича истински аме-торическо, разбира се): Магарето е потънало в калта, 

но не е важно само да го избутаме оттам, още по-важно риканците, този световни жандарми, посялн толкова 
е кой ще го яхне”. злини по всички меридиани на земното кълбо' Нима ги

За щастие народът и времето не се лъжат. Народът обичат японците след ядрените печурки, изпепелили 
вижда всичко’ всичко чува и всичко преценява. Затова Хирошима и Нагасаки, нима ги обичат истински виет- 
и хопата като Николай Хайтов са истинските светила в намците, или може би корейците..., да не говорим за 
п мата на световната политика за глобалното село. И Панама, Гранада, Чили, Ирак или Иран, Либия или Со-
неслучайио ние обикновените хора, внимателно се малия... Те могат да правят всичко каквото си пожелаят,
вслушваме в словата им.Затона словото на Хайтов, ка- защото в едната ръка държат ядрените и водорода 
заио в жива реч, както стана на литературната вечер в бомби, а с другата искат да отнемат на малките д 1 
Пимитповград или написано в многотомното му твор- прашката, която им остава като единствена защита.. Но 
?ество звии обнадежаващо, по човешки топло. Не- дали наистина те, американците, могат всичко, и до 

сила е в истината, неподкупната истина, с която кога. Ако се обърне колелото на историята, а то, все

^Трагедгмта^на^ората^целияазятмГвтовщ^че^дър- късогледството „а политиците идва от
Хай1^ж==:^^^Г=с^ ОЧИИИкато заключешшее^ргьщам кък1 Вас, г-н Хайтов, 
много дълбоки. Затова той вижда по-далече и по-ши- със стиховете па великия Пушкин. 
роко от другите, прозорливо вижда бъдещето и преду
преждава...

Сега мнозина гледат на Америка като на някакво 
са се попитали какво ще

Сегашното правителство (на демократите) прехвз,- 
рля цялата вина за стопанската разруха и хаоса в Бъл
гария върху предшествениците си - социалистите. Дали 
е така? Общоизвестно е кой водеше политиката колк
ото по-лошо - толкова по-добре”, защото по такъв на
чин се подхранваше недоволството сред народа. Иначе 
трудно щеше да бъде свалено правителството на со
циалистите.

И така от градина на Европа, която с една жътва 
цели три години да храни народа си, при ус

ловие през това време абсолютно нищо да не се роди, 
България стигна дотам, че е принудена да внася дори 
жито за хляб. Тогава беше президент Желю Желев. I ой 
е единственият президент, влязъл в историята през зад
ната врата, и през задния вход се измъкна. Защо го ко 
гато накараха България да спазва югоембарго го, той не 
посмя да попита "наредбодателя си докога ще прод ьл- 

ще струват те България, кой 
ще компенсира щетите... Великият българин и борец за 
националния просперитет на България - доктор Ж

нито една дума не промълви в този смисъ , 
носи изигра много добре хорото на чужда музика. Нез
абравимо си остана изявлението му по телевизия г а -

можеше

говата

жавиге

жат тези санкции, колко
"Хнилу и клевешу Приемли равнодушно, 
и не оейоршшй глуйин.”

нс само чс чудо.Но малко са тези, които 
жънат младите, идващите поколения, какви семена са

Младен Йотов, Кладово

О6 МАРТ 1998 г.



СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ИМЕТО НА ГРАДА ЩЕ РЕШАВАТ ЖИТЕЛИТЕДОМАКИНСКО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА На състоялата се па 3 март пресконференция от лошите намерения, което е предпоставка ... 
председателят па Общинския отбор ма СПС в Ди- запазим своя мир и добрите междунационална 
митровград и член на Главния отбор на СПС м-р пощения, които открай време са били отличи 
Драган Колев запозна журналистите със стаио- телна черта на нашата среда. Смятаме също така 
нищата на общинското ръководство на тази нар- че заради всичко онова, което се случи във врч/^д 
тия във връзка с о ткриването па Културно-ин- с откриването на КИЦ Цариброд’, е необходимо 
формационния център "Цариброд" в Димитров- държавните органи на СРЮ да преразгледат из 
град. Становищата на ОО на СПС са идентични даденото разрешение на Сдружението на Гра*_ 
със становищата от официалното съобщение на даните, което създаде този Център - изтъкна мс*. 
Изпълнителния отбор на Общинската скупщина ду Другото Колев.
в Димитровград, което публикувахме в миналия Драган Колев и този път подчерта, че "напи:...,
брой на нашия вестник. град се нарича Димитровград, а старото му име

- На откриването на така наречения културно- Цариброд ще бъде върнато само ако неговите 
информационен център "Цариброд" присъстваха жители решат така, защото Димитровград се 
около двадесетина димитровградчани. Това е до- намира в Югославия”, 
казателство, че ние знаем да различаваме добрите

Редовна десета сесия проведе на 26 февруари Общинската скуп
щина в Бабуишица, па която беше приета окончателната равнос
метка за бюджета на общината през миналата година.

За 1997 г. е бил заплануван общински бюджет от 4 311 000 
динара. Осъществен е с 97 на сто или 4 172 657 динара. Най-много 
приходи са осъществени от данъка върху оборота - 2 294 145 динара. 
От Република Сърбия като допълшггълни средства в общинския 
бюджет са осъществени 485 500 динара (запланувани са 400 хил
яди). На ползващите средствата от общинската каса са дадени 4 157 
571 динара. За заплати на заетите са изразходвани 1 118 000 динара, 
за материални разходи - 503 400, за заплати ма функционерите - 262 
000. За образованието в общината са отделени 561 000, за културата 
258 000, за физическата култура 192 000 и т.п. От миналата година 
е останало задължението да се отпуснат 180 880 динара на общин
ската Дирекция за градски строителни площи, комунална дейност 
и пътища. Ребаланс на бюджета не е правен, което, както бе из
тъкнато, говори за домакинско отношение към бюджетните сред
ства.

ият

БОСИЛЕГРАД

УЧРЕДЕН ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА НКПЮ
След кратки разисквания, в конто забележки към бюджета 

(добронамерени, както беше изтъкнато) имаха отборниците от 
СПС, равносметката за бюджета за 1997 г. бе приета с 19 гласа "за" 
и 4 "против".

Отборниците освободиха от задължително отделяне

• II» учредителното събрание участта и нроф. д-р Бранко Китанович, генерален секретар на ЦК на 
НКПЮ • За секретар на Общинския комитет на НКПЮ в Босилеград избран Стоичко Ангелов

Ма 28 февруари т.г. в Босиле- Кръстич, бизнесмен, 
град, в присъствието на двлде-

всички други прогресивни дви- 
На учредителното събрание, жения, и добави: "Главната цел 

сетина души, се проведе учреди- на което участваха представите- на НКПЮ и СЮКМ е изграж- 
телно събрание па Новата кому- ли на Централния комитет на дането на интегрирано социал- 
ннстичсска партия на Югосла- НКПЮ - Бранко Китанович, ге- истичсско общество, в което 
вия (НКПЮ) и Съюза на юго- перален секретар на ЦК на действително ще има солидарна 
слапската комунистическа мла- НКПЮ, и Слободии Протич, правда, свобода на мисленето, в 
дсж. С това на политическата член на ЦК на НКПЮ, бе под- което всички хора ще бъдат рав- 
сцена в Босилеградска община чертано, че Новата комунисти- ноправни във всяко отношение, 
официално започна да действа ческа партия на Югославия и Проф. д-р Бранко Китано- 
още една политическа сила. За Съюзът на югославската кому- вич, генерален секретар на ЦК 
секретар на Общинския коми- иистическа младеж не са наслед- на НКПЮ, подчерта, че НКПЮ 
тет, наброяващ 5 души, е избран ници на Съюза на югославските е част от международното ра- 
Стоичко Ангелов, гимназиален комунисти, но автетични наслед- ботническо движение и нейната

ници и продължители на всички задача е дейно да сътрудничи с 
харисв, революциони идеи и на прогре- международното комунистиче- 

пенсионер от Босилеград, Васил сивните постижения и традиции ско движение и всички други ко- 
Станчев, адвокат, Пене Тасев, на социалистическите и комуни- мунистически и прогресивни си- 
селскостопаиски производител етически движения в Югославия ли. Като част от ляво опреде- 
от село Груинци, и Будимир и нейните републики. лените политически сили в СРЮ

НКПЮ и СЮКМ са носители и тя настоява да установи сът- 
и продължители на всичко на- рудничество на принципни нача- 
триотично от историята на юго- ла и при равноправни условия с 
славските народи и народности, политическите сили и движения 
каза във встъпителното си слово от югославската левица. Бъде- 

п Васил Станчев, един от тримата щето принадлежи и ще остане на
проведеното на 2Ь февруари т.г. заседание на това, по време на изборния период ще сформираме членове на инициативния коми- социализма. Защото и сега до-

ганизпшигга «IкДейност в ор' още няколко местии организации, което поради една тет за формирането на тази по- бави Китанович, под знамето на 
ганизацията на Югославската левица в Босилеградска или друга причина не направихме досега. Защото в литическа сила в Босилеград комунизма машиируват над един 
община, която ще продължи до края на март 1998 г. няколко села имаме и членове, и привърженици, ко- Говорейки за п^^ните милиаод и пстстотин ми липип 

По думите на Любен Глигоров. секретар на ОО ето се потвърди още при проведените през миналата определения нз НКПЮ и ГЮ- лампи ^ 
на ЮЛ в Босилеград, изборите в местните органи- година местни избори, а техният брой оттогава досега рттп,кп Анг^-тш* ^
задни (Босилеград, Райчиловци, Горна и Долна значително се увеличи - каза Глигоров. КМ’ Стоичко Ангелов между
Любата) ще се проведат до 15 март, а до края на В местните организации, според изборните до- дРУгото подчерта, че в страте- танович, НКПЮ се противопо- 
месеца ще се учреди Общински отбор от 35 души. ще кументи и критерии, освен председател и секретар ще ГИЯта’ тактиката н политиката ставя и на всякакъв вид масова 
бъдат избрани председател и секретар, членове на бъдат избрани и по трима членове на местните от- на партията е залегнало творче- приватизация на общественото 
Изпълнителния отбор и съответни комисии и съвети, бори. Освен това ще бъдат избрани и представители ското приложение на научния имущество и блага. Защото чрез 

- Изборната дейност е удобна възможност да оце- за Общинската изборна конференция, от чиито ре- социализъм, основан от Маркс, нея добър живот се осигурява са- 
досегашната си работа, да посочим всички про- дове ще се състави 35-членен Общински отбор, а от Енгелс и Ленин, на досегашните, мо за един кратък период, след 

блеми, с които сме се сблъсквали през изтеклия че- неговите редове - Изпълнителен отбор от 15 души. положителни и отрицателни, който ще настъпят още по-го- 
тиригодишен период и въз основа на това да изготвим както и делегати за Окръжния отбор на ЮЛ. придобивки от социалистическ- леми неволи и беди.
програма за по-нататъшната ни деятелност. Освен м. я. ото изграждане у нас и в света и

на сред
ства за амортизация детската градина , Културния дом и общин
ската управа. Прието бе и решението за ново работно време на 
гостилничарските обекти (’ кафичите"), което сега ще бъде от 6 
сутринта до 24 часа. (Досегашното работно време беше до 1,30 ч. 
дори до 2,30 ч). Верифицпранн са п резултатите от публичния търг 
за два общински парцела, конто са дадени на частни лица за строеж 
на частни къщи.

Скупщината прие и решение за цената па иззетите строителни
площи в града. Цената се формира въз основа на цената на I м2 
жилищна площ, като същата не може да е по-малка от 1 или 
по-висока от 2 % от цената на жилищната площ. В случая 
Бабушница е поделена на зри зони, като иззетите площи в центъра 
са най-скъпи- 1,25% от цената на 1м2 жилищна площ, във втората 
зона цената е 1,10 %, а в третата зона, по периферията 1 % Съгласно 
сегашната цена на жилищназ'а площ, иззетите площи в зависимост 
от зоната, в която се намират, ще се плащат между 50 и 60 динара 
за 1 м“.

преподавател в пенсия, а негови 
Симеон Зачленове са:

А.Т.

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЮЛ В БОСИЛЕГРАД

ИЗБОРИ И ФОРМИРАНЕ НА НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Освен това, по думите на Ки

на м

м. я.

ГЕНЕРАЛЩАБЪТ НА ВЮ ОБНАРОДВА КОНКУРС ЗА ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА И АКАДЕМИИ

ЧЕСТНА И ДИНАМИЧНА ПРОФЕСИЯ
• Кандидатите за военните училища трябва да подадат молби до 6-ти, а за академиите - до 13 март т.г. • За 
иАхр0ан°а ИШН° СПециализиРа,,° образование може да се конкурира до 12 юни • Безплатно образование, квартира

На 21 януари т.г. Персоналното управление на Ген- 
ералщаба на Войската на Югославия обнародва кон- 
курс за записване на ученици и студенти във Военната 
гимназия, Средното военно училище

пехотни, военновъздушни и военноморски части с по 
няколко специалности), във Военната академия (три 
отдела с голям брой специалности) и във Военноте-

демии за учебната 1998/99 година. Учениците, които са ГеХта^к^Г; СреЗтГво^нноТ“^ 
заинтересовани за записване във военните училища и рит до 6 март, за едногодишно специализирано обра- 
академии, а все още не са кандидатствали, могат да зованне - до 12 юни и за военните академии - до 13 март 
подадат молби до военния отдел в общината, в която г.г. До 10 юни 1998 година надлежната за конкурса 
иматпостоянно местожителство. Това конкретно озна- комисия на Генералщаба на ВЮ ще осведоми всички 
чава че момчетата от Димитровград трябва да подадат способни кандидати кои от тях са избрани за записване 
молби до димитровградския отдел на Военното окръ- във военните училища и академии, 
жие от Пирот, а момчетата от Босилеград - до босиле- Докато се учат и следват, учениците и студентите ще
градския отдел на Военното окръжие от Враня. Заедно живеят в общежития, а разноските за тяхното обпа-
ппТпис3 на Удостоверение" за'* гмия™ " 3аВСрем зование "(с "осмс Гснералщабът на ВЮ. Взаимните поручик, ще получат и званието инженер за определена 
гтепис на коъшелно свидетелство и яокч завеРен заД™жения „а приетите ученици и студенти от една, и специалност, съответно икономист в интендантската и
препис на кръщелно свидетелство и документи за до- на Генералщаба на ВЮ от друга страна се регламенти- финансовата служба.
ССГ С9бшитеСусловия°са еднакви зз всички кпиг, раТ С договоР- Вз,в Военната гимназия образованието е Всички останали информации във връзка с конкур
са Д“ метиригодишн°- а учениците, които я завършат, по на- са могат да се получат от Персоналното управление на

от мъжкия пол, да са гр< ждани на СРЮ, да са здрави, чало продължават образованието си на един от отде- Генералщаба на ВЮ (тел. 011/2358-304 и ?359-29?) воен-
вре^е°на 1шсста”цнотоГигколуване’ ла^^опененп™ П° "а В°еНН"Те В Сред"°™ ■“ А- «ите академии и командванията на военните окр^и
време на досегашното школуване да е оценено с не лище учениците от трети клас се образоват две години отдели. н
по-малка оценка от много добър и да не са оженени, а едногодишното специализирано образование се за-’
Отделните условия са различни и те са определени в вършва за една учебна година Учениците конто зз - "с „ ,
зависимост от училището или академията, в която иска вършат такова образование, се приемат на професион взни поппобн^ .Н*°И Братство ще бъдат публику
ва се запише кандидатът. ална военна гпяжбз и „ „по.,просрссион вани подробни информации за военните учнлшца и ака-

Кандидатите могат да кандидатстват във Военната командир. Тези които завт шпзт впениЛ™ взвоДен Демии, които ще помогнат на учениците от основните и 
гимназия (общообразователен отдел и отдел за въз- бъдат произведени в чин поппппчннк " " *дем,ш’ ще сРедиИ1е училища да се определят за една честна п 
духоплаватели), в Средното военно училище (отдели за шилите Военнотехническа академия, освен чинГпод- цер)““™8 Профес,,я- наречена професионален офн-

и военните ака-

Зоран Миладинович
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В КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАД СЪКРАТЕНО Е РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ НА КАФЕНЕТАТАОПИТ ЗА ПРЕВРАТ!?

X", ™"г,
По вълните на Радио Цариброд Топооов кз ДОГОВОР на с™йност от 400 000 ДМ. Спо-

за: Тъй като от 17 февруари неконтоолитм к»Д Т'°доров само това е достатъчно да се раз- 
ситуацията в предприятието, оттогава насам не вилна!'6 НеГ°ВаТа дело8а "антика е била пра-
износа“ зГсклюмв^не н°аРно№ сделюГо^руд'' о бМеждУвРеменн° е »збР™ нов Управителен 
ване, връщане на валутните кредити за заплз и нзпзг°ИТ° ДаВВ ПЪЛНа подкРепа на Директора 

Тази гпг,»!!!™?, -? и налага прекъсване на стачката, което стач-
доров аргументира с това че р «тит И °" кУ11аи[нтс уважават. На директора е наложено в 
редно заседание на Скупщината на срок от седем дни да достави план на производ-
негово присъствие и осведомяване Га,ал бе3 ството през пъРД°то полугодие, текущите изно-
мрежа от противни ,и наВ Създадена е сни сделки, финансовия план, както
жи насочват недоволството сре^ире^рГи дотощ," 33 ИЗПЛа1ЦаНе на неизплатените лични
ГеннаВхореаЛН” Тодоров ‘““ °Т най-качест- В момента, поради невъзможност за полу-
делова пол и-пжа и неаачита ЗВ погРешна "аване на редовни заплати, на всеки работещ е 
зар Не^като^воя'отбпана Домашния па- изплатен регрес от 250 динара и по 200 динара
™ва че пооапи ппзнптГ КаТ° факт™1'И3‘ гарантирана заплата. Предприемат се мерки за 
тооизвопството зп е! ш Протестн в С-ьрбия. изплащане на редовните и закъснелите принад- производството за САЩ вместо към края на лежностн.
февруари миналата година е започнало през 
май месец, че поради некачествено

С час и половина до два и половина часа е съкратено работното 
време на кафенетата в Бабушница и ще бъде само до 24 часа, 
единодушно решиха отборниците на Общинската скупщина.

^Отборниците бяха принудени да пристъпят към това решение, 
тъй като в две заведения е регистрирано разпространение и упо
треба на наркотични вещества. Неспазването на останалите 
писания, отнасящи се до сервиране на алкохол на непълнолетни 
лица, неспазване на

Така

пред-

работното време и продажба на нерегистри
рани алкохолни напитки, е нещо ”почти нормално”.

Приемайки решението за съкратяване на работното време, от
борниците отправиха остри забележки към органите на реда, които 
често злоупотребяват със служебните си задължения, дори и в 
извън работно време. Критика бе отправена и към съответните 
общински инспекции, които са длъжни да съблюдават спазването 
на законните разписания в тази област. Никой не оспорва намер
енията на собствениците да осъществяват печалба, но в рамките на 
закона и не за сметка на здравето на младежите. Прието е за
ключение, че е неоходимо в училищата да се организира поредица 
от разяснителни лекции за учениците за вредното влияние на нарк
отиците.

тите на заетите, за...

и възмож-

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД
А.Т.

производ- ДРАГАН ПЕЙЧИЧ ПОСЕТИ 
КОНФЕКЦИЯ”СВОБОДА”ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО 

"ЕРМА"

В рамките на своите редовни служебни задължения новоназ
наченият началник на Пиротски окръг Драган Пейчич пребивава 
на 27 февруари в Димитровград, където посети общественото пред
приятие "Свобода”. Драган Пейчич проведе редица разговори с 
ръководителите на тази фирма, както и с новоизбрания предсе
дател на Управителния съвет на "Свобода” Новица Тодоров. До
макините запознаха Драган Пейчич с актуалните проблеми на 
"Свобода”. От своя страна той обеща, че ще се старае да помогна 
всеотдейно на фирмата, за да преодолеетя сегашните си проблеми.

В разговорите в конфекцията взе участие и председателят на 
ОС в Димитровград Никола Стоянов.

ЕКОЛОГИЧНА
полиция

Миналата седмица в Димитровград се проведе 
годишно събрание на тукашното екологично дру
жество "Ерма", на което, освен членовете на тази 
организация, участваха и представители на ри
боловното дружество "Нишава" от Димитров
град. Отчетът за работата на дружеството "Ер
ма" е приет, след като бяха анализирани резулта
тите от миналата година, през която членовете на двора на Димитровградската гимназия и др. На 
дружеството са участвали в една залесителна ак
ция, в акцията по уреждането и чистенето на во
деничната вада и т.н. През 1997 г. някои членове полиция, която ще регистрира всички ония су- 
на дружеството са участвали в работата на ек- бекти, които замърсяват жизнената среда в наша- 
спертни семинари и симпозиуми, които са про- та община. Екологичната полиция ще бъде със- 
ведени в страната и на които се е разисквало за тавена от членове на Изпълнителния съвет на 
екологичните проблеми у нас. Отпечатани са и дружеството, на които ще се дадат и специални 
членски карти и са набавени научни публикации карти. Тя ще контактува непосредствено с репуб- 
от областта на екологията. Дружеството е ста- ликанското Министерство на екологията и дирек-

на "зе- тно ще му предоставя сведения за замърсеността 
на жизнената среда в общината.

През миналата година дружеството е израз- 
ологичното дружество - флага и емблемата - и е ходвало около 4000 динара, които са му отпуснати 
приета началната програма за дейностите през от общинския бюджет. През тази година в дру- 
тази година. Когато става дума за програмата, в жеството очакват да получат от същия източник 
дружеството са запланували заедно с движението между 35 и 40 хиляди динара, за да биха могли да 
на гораните от нашата община да организират осъществят всичките запланувани дейности, 
акция по залесяване на площите, намиращи се в Някои членове на дружеството "Ерма" израз- 
околността на езерата "Сават 1” и "Сават 2”. Ос- иха своето незадоволство от това, че членовете на 
вен това се предвижда отново да се пристъпи към Изпълнителния съвет не са осведомявани навре- 
уреждането на воденичната вада, която, в зависи- ме за заседанията, които са проведени в нашия 
мост от наличните средства, би трябвало и да се град, в Пирот и Монтана през миналата година и 
зариби. Това начинание ще се реализира в сътруд- на които са се разисквали предимно теми, които 
ничество с местното дружество по спортен ри- са пряко свързани с екологията, 
болов. Членовете на дружеството са запланували 
да организират и акция за благоустрояването на

б. д.

РАЗДЕЛЕНИ
СОЛИДАРНИТЕ КВАРТИРИ

заседанието е взето решение в рамките на еко
логичното дружество да се формира екологична

Специална комисия, съставена от двама представители на Об
щинския синдикален съвет и трима от Общинската скупщина в 
Димитровград, реши на заседание от 10 февруари как да разпредели 
петте солидарни жилищни квартири. Въз основа на предварително 
приетите критерии за квартирите са конкурирали 12 фирми от 
града, а комисията е дала по една квартира на конфекция "Сво
бода”, ГИД, ”Търгокооп”,"Сточар" и "Градня". Квартирите са на 
улица "Партизанска” №1 и представляват надстройка на равния 
покрив. Фирмите сами ще определят кому ще дадат получената 
квартира въз основа на собствени критерии. Самите квартири са 
без подова настилка и фаянс в тоалетните. Жилищата са с площ от 
30,70 до 48,70 м. До края на тази година на същата сграда ще бъдат 
надстроени още пет солидарни квартири.

нало и член на международната асоциация 
лените", с название "ГРИЙНЛИНЕС”.

На заседанието са утвърдени символите на ек-

А.Т.

МЛЕКАРНИЦАТА НА ЗК "СТОЧАР" В ЖЕЛЮША НЯМА 
ЗАЛЕЖАЛА ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАДЕ СЕ ВСИЧКО, 

КОЕТО СЕ ПРОИЗВЕДЕ
Б. Д.

Вече дълго време желюшка- млечните изделия на пазара са 
та млекариица, която работи в доста по-евтини в сравнение сос- 
състава на земеделската коопе- таналите хранителни изделия, 
рация "Сточар” от Димитров- Понастоящем в млекарницата 
град, няма проблеми със зале- на "Сточар” в Желюша се пре- 
жала продукция. Цялото коли- рабогват всекидневно 
чество кашкавал, сирене, мъте- 1000 литра мляко, което се до- 
иица и други млечни изделия, ко- карва от фермата на коопера- 
ито се произведат в млекарни- цията в Бачевско поле. Млекар- 
цата, се продават без проблеми ницата се снабдява с мляко и от 
на пазара. скотовъдите от селата в Забър-

По мнението на снециалис- дието и Висок, а преди всичко от 
тите от млекарницата това е ле- Радейна и Смиловци. 
сио разбираемо, тъй като изкуп- В "Сточар” много очакват и 
ните цени на млякото дълго вре- от обособената млекарница в се
ме не са увеличавани, така че ло Сенокос, която би трябвало

да започне да работи в началото 
на следващия месец. Сенокоска- 
та млекарница е известна с про
изводството на качествен каш
кавал, който се произвежда от 
овчо мляко и който е много тър
сен от потребителите в нашата 
страна и по чужбина. Всеизве
стно е, че старопланинските пас
бища са чисти в екологично от
ношение, а това несъмнено ок
азва влияние върху качеството 
на млякото и кашкавала.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

НОВА ТАРИФА НА КОМУНАЛНАТА 
ТАКСА ПРИ РЕГИСТРИРАНЕТО НА 

АВТОМОБИЛИ
около

н - от 251 до 500 см' ....
по70дин. - от 501 до 1000 см ... 
. 200 дин. и над 1000 см ...........

.. 35 дин. 

.. 40 дин. 

.. 45 дин.
- до 3 тона, за всеки тонСъгласно новоприетото ре

шение на Общинската скупщина 
в Босилеград за комунални так
си и облагания, при регистраци
ята на возила комуналните такси 
ще се плащат но следната тари
фа:

- от 3 до 8 тона 
(за всеки тон над 3 до 8 тона

по 70 дин.) автомобили................ 250 дин.
-от8до 10тона............ 700дин. Според тази тарифа кому
на всеки тон над 8 до 10 тона калната такса се плаща гтри рег- 
4 по 70 дин) истрираието на возилото.

1000 дин.

10. за специалнизирани

800 дин.1. за автобуси
2. за комби-автомобили - над 10 тона

150 дин. (за всеки тон над 10 тона
3. за камиони с товарносло- ...................................... 1,0 ™ Дин.)

собност до 3 тона........ 180 дин. - за малки ремаркета ... 60 дин.
4. от 3 до 8 тона.... 300 дин. 8. за ле^си коли и джипки:

т лТнГ ТОН "аЯ 3 Д° 8 ТОНа П° - ОТ 9Ш до 1350 см3. 70 дин!
5. от 8 до 10 тона... 700 дин. - от 1351 до 1800 см3 ... . 90 дин. 

(за всеки тон над 8 до 10 тона - от 1801 до 2500 см3 ... 200 дин. 
 по 100 дин.) - ОТ 2501 до 3150 см ... 250 дин.

6. иадЮтона........ 1000дин. ииад3150см ................ 300дин.
(за всеки тон над 10 тона 9. Мотоциклети
.................................но 100 дин.) - До 125 см' .... -3 ....

7. за ремаркета - от 126 до 250 см ....

ДРЕБНИТЕ ПАРИ 
” ПОСКЪПВАТ” ХЛЯБА

От началото на този месец белият хляб в Димитровград ще се 
продава по 2,50 динара, а черния по 2 динара вместо ио 2,40 респек
тивно 1,80. Причината за '"поскъпването па хляба са дребните 
цари , т. е. недостигът па монети от 10 и 20 пари. Веднага трябва да 
кажем , че на практика цената па хляба не е увеличена, понеже е 
увеличено съответно и теглото на хляба. С това 1ЦС се облекчи 
положението не само на продавачите, ио и па потребителите, които 
досега често оставаха без ресто.20 дин. 

30 дин. в.д.
А.Т.
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РЕПУБЛИКА СРЪБСКА ДНЕСНА ОВЦЕФЕРМАТА НА ЗК "СТОЧАР" В БАЧЕВСКО 
ПОЛЕ

КЛЮЧАРЯТ НАМЕРИ КЛЮЧА 

В КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛЯ
ПРИКЛЮЧИ зимното 

ОЯГНЯНЕ
След като разбраха, че Репу

блика Сръбска псе дребна карта 
в политическия покер и че сър
бите не служат само за разпла
щане, великите сили изведнъж 
намериха ключа в сребърния 
ключодържател, проектиран от 
известен майстор. ’ Да, ключът е 
тука, но розовата риба е най скъ
пата” - казаха пи ма влизане в 
Република Сръбска, когато под 
организацията на нишката Кул
турно-просветна общност зане
сохме книги, предназначени за 
Народната библиотека ”Иво 
Андрич" във Вишеград.

С тържествени церемонии в 
сградата на Общинската скуп
щина във Вишеград, а след това 
и в библиотеката, предадохме 
книги те. Между тях бяха и два- 
дестииа книжки на български 
език, подарени от издателство 
"Братство’.

В овцефермата на ЗК "Сточар” в Бачевско поле тези дни 
оягняне се оягннха около 1000 овце и с това овцевъдите се сдобиха 
с приблизително 1230 агнета.

Според думите на Никодия Велинов, ръководител на живот
новъдния сектор в кооперация "Сточар”, около 220 агнета ще се 
оставят за разплод, докато останалите след известно време ще се 
иродадат на пазара.

В "Сточар" са запланували през летните месеци да започнат 
интензивното насбищно отглеждане на около 200 юнци в района на 
Висок. Юнците ще се угояват до 450 килограма тегло и след това 
ще бъдат предложени на пазара. Освен това в кооперацията ще се 
стремят да подобрят свиневъдството. За тази цел ще се използва 
малката ферма "Разсадник” в село Жслюша. За осъществяването 
на тази задача ще бъдат използвани и свинарниците във фермата в 
Бачевско поле.

В Бачевско поле също така ще започне възстановяването на 
основното ято от кокошките-носачки. Максималният капацитет на 
птицефермата на "Сточар" в Бачевско поле е 600 кокошки.

Б. Д.

ПЪРВА ТАЗГОДИШНА АКЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНАТА АМ
БУЛАТОРИЯ ОТ ДИМИТРОВГРАД

снимка Зоран СтояновичВишеград

да строим и няколко къщички", 
сподели док тор Николов.

Вишеград е далече от голе
мия свят. На световните карти го 
няма. Неговата история след 
Иво Андрич и "Моста на Дрина” 
заглъхна, макар че и тук живеят 
хора.

"Загубихме информацион
ната война", каза докторът и ни

Народната библиотека 
”Иво Андрич” във Више
град разполага с десетки 
книги от Иво Андрич, пре
ведени на 28 езика в света. 
За съжаление, в библиоте
ката няма нито една книга, 
преведена на български ез
ик. Каним пашите читатели, 
които притежават някоя 
книга от Андрич, преведена 
на български език и желаят 
да я подарят, да ни я изпра
тят. Ние ще я предоставим 
на библиотеката във Више- 
град.

ГОВЕДАТА СЕ 
ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ 

АНТРАКС

И ВЪВ ВИШЕГРАД 
ИМА БЪЛГАРИ,

а най-известният е Михаил 
Николов, български доброво
лец, известен с прозвището Бу- 
ги, който пристигна в града на 
река Дрина с група бежанци от 
град Кониц след подписването 
на Дейтънското споразумение. 
По професия той е лекар, но и 
шеф на най-голямото бежанско 
общежитие в Република Сръб
ска! В момента се грижи за над 
хиляда нещастници, намерили 
подслон в града на Иво Андрич.

"Международната общност 
не проявява разбиране към тези 
хора, хуманитарната помощ е 
намалена и сам се чудя как ус
пявам да обезпеча храна, топли
во и лекарства. Дори започнахме

В началото на миналата седмица ветеринарната амбулатория в 
Димитровград започна първата си тазгодишна редовна ветери
нарна акция в нашата община - ваксинираното на говедата срещу 
антракс (синя пришка). Димитровградските ветеринари същевре
менно установяват наличието на мастит, т.е. преглеждат вимената 
на кравите от запушване. Акцията се провежда едновременно в 
районите на Понишавието и Забърдието, а след това ще продължи 
и в останалите части на нашата община според установения график, 
с конто ще бъдат запознати навреме животновъдите от всички 
райони.

Антраксът е вирусно заболяване, което застрашава и човеш
кото здраве. В нашата община тази опасна болест при добитъка е 
регистрирана преди няколко години, но благодарение на успешната 
и своевременна намеса на ветеринарите от амбулаторията, нейното 
разширяване е предотвратено. Ваксинирането на говедата срещу 
антракс се извършва един път годишно и се ваксинират всички 
здрави говеда над шест месеца, с изключение на кравите, които са 
"високо гравидни” (които са в 8 или 9 месец на "гравидитета").

Акцията би трябвало да приключи до края на този месец. Тя ще 
струва на всеки животновъд по 40 динара.

разказа една интересна случка с 
представителка на английска ху
манитарна организация.

"В тези трудни времена, ко
гато едва успявам да намеря мал
ко хляб, при мен идва "хумани- 
тарката" да съветва бежанците 
във връзка със забременяване
то. Носи, разбира се, и най-раз
лични помагала. Казвам, че в мо
мента това не ни трябва, понеже 
в това общежитие през послед
ните две години след пристига
нето ни тук, едвам са се родили 
бебета, по-малко от пръстите на 
едната ръка. Ето колко е инфор
миран светът: ние умираме, а тя 
ни предпазва от забременяване”.

Докторът се ядоса, но когато 
му казахме, че сме докарали и 
книги на български език.той ка
то че ли се поуспокои.

видим с някои хора. Сърбите от 
Босна са усмихнати и отзивчиви, 
а тамошните кръчми са с непов
торима атмосфера. "За сам Пале 
волио до ]уче, сад ме ерце Ба- 
н>алуци вуче”, отекваше от де
сетки някогашни "столичани”.

След като бе провъзгласен за 
столица на Сръбска, в града като 
че ли за една нощ "изникнаха" 
десетки заведения. Сега за вси
чки тях няма достатъчно гости, 
но собствениците не се отчай
ват. Животът като че ли се за
връща в Сръбска. Войната е ве
че минало свършено време. В 
градинките щъкат хора. Всичко 
е изорано. Рухналите къщички 
пак се възобновяват. Дано е 
съмнало!

В рамките на акцията 
"Книга за дар” нишката 
Културно-просветна 
пост дари 300 книги на На
родната библиотека ” Иво 
Андрич” във Вишеград, Ре
публика Сръбска. Те са да
рение от учениците от ниш
ките основни п средни учи
лища, както и от югославски 
издатели, участвали в между
народния панаир на книгата, 
проведен през декември ми
налата година в град Ниш.

общ-Б. Д.

:ПОПРАВКА :
Редакцията на в-к ” Братство” се извинява на читателите : 

си за допуснатата в бр. 1676 от 13.02.1998.Г. груба грешка. По ■ 
вина на Богослав Янев, автор на статията "Учениците го оби- : 
чат - родителите уважават”, като произведение на Райко Вел- - 
ков е поместено стихотворението ” Копнеж за родните баири”. I 
Всъщност става въпрос за стихотворението "Момче” на бъл- ■ 
гарския поет Слав Хр. Караславов. :

НЕ СМЕ ТУРИСТИ
и Република Сръбска не по

тиска туриста със задължителни 
забележителност като някоя 
европейска държава, но све пак 
решихме да се отбием до екссто- 
лицата Пале. Искаше ни се да се Ванче Бойков

ИВАНКА КОСАНИЧ РАЗКАЗ то слънчевите лъчи влизаха в стаята (Обичам слън
цето, говореше Йорда, но всяка прашинка се виж
да!),Йорда видя непознати хора в съседния двор. Бяха 
започнали да рушат старата къщичка.

Имат си пари хората, мислеше си Йорда, защо да не 
построят нова. Затваряше прозореца да не влиза пра- 
хуляк и едвам чакаше кога ще приключат. Веднъж й 
мина през ума: Да не би да построят някоя висока къща? 
Попита дори и съседа, но той само се засмя: Ще се види, 
каза. И пак повтори: Ще се види...

И се видя... Стената започна да расте до самия про
зорец на Йорда, на по-малко от един метър. Тоя ден 
Йорда едва дочака нощта, когато се прибра Раче, и 
започна да му се оплаква през сълзи. Те ще ни закрият 
прозореца! Как мислиш да зазидат, попита уморен Раче, 
който през деня бе поставял прозорците на петия етаж 
на един голям жилищен блок. Еми така, ще бъде тъмно, 
без слънце и без гледка. Нима в стената ще гледам, 
ридаеше Йорда.

На другото утро - полумрак в стаята.Криво му стана 
и на Раче. Знае, че Йорда е права, но все още не знае 
какво трябва да направи. Какво ли ще бъде през зимата, 

ридае Йорда, не спала цяла нощ. Подпухналите й 
очи предсказваха нещастие. Тази стена непременно 
трябва да се съкрати - каза Раче. Точно така каза "да се 
съкрати". Не може да се зида до моя прозорец. Това не 
е по закона. Така каза и на съседа Ристич, когато го 
срещна на улицата, Оня само го погледна и не отвърна 
нищо. Продължи да си върви. А Раче му се закани: Да 
знаеш, ще се оплачем! И на съд ще ходим! И в об
щината! Ще се съдим!

Старият Ристич се обърна (така разказа Раче 
Йорда срещата им) и му каза: Много важно! И твойте

настанени и козата и кокошките.
От двете страни на двора имаше съседи. Между 

краката на двора на Йорда се намираше ниска едно
катна къщичка, с гръб към тяхната, а с лице към ули
цата. Всъщност съседите Ристичи отдавна не живееха в 
нея. Бяха се посъвзели и си построиха нова, висока и 
голяма къща по-надолу на същата улица. Еднокатни- 
цата даваха под наем на сиромашии хора.

От прозорците на своята къща и на слизане по стръ
мните стълби Йорда виждаше през покрива на къщур- 
ката как в съседния двор се сменяват наемателите. С 
някои от тях се сприятеляваше. Това стана, когато тук 
се настаниха един млад тенекиджия с жена си и синчето 
си. От прозореца Йорда понякога повикваше детето или 
излизайки на улицата или през оградата му подаваше 
ябълка или сладкиш. Напролет тя виждаше как един
ственото дръвче в съседния двор, смокинята, която не 
даваше плодове, започваше да зеленее, а малчуганът се 
люлееше на люлката, завързана на слаб клон. Веднъж 
дори му каза от прозореца: Внимавай да не падне де
тето! Тоя клон е слаб! От земята по-далеч няма да 
падне! - смееше се тенекиджията.

Съпругът на Йорда, Раче, работеше тогава на стро
ежите в града и си идваше у дома само в неделя. Заради 
това Йорда бе усамотена: изкарваше козата и кокош
ките край реката. Понякога се разхождаше с новата си 
съседка : Йорда с козичката, а младата женица със 
синчето, което тичаше след козата и се радваше.

Когато стана тази случка, те вече не живееха в ед
нокатната къщичка. Бяха си построили своя и си оти
доха. А нови наематели нямаше. Йорда бе дочула, че 
Ристичи ще съборят старата къщичка и ще построят 

Един ден през широко отворения прозорец, дока-

ЗАЗИДАНИЯТ
ПРОЗОРЕЦ
огава за първи път повярвах в клетвите. Съсед- 

КсЛЬ ката ми Йорда бе проклела семейст во Ристич: 
Дано Господ ви накаже и от тази къща да ви изнасят с 
краката напред! Когато внезапно започнаха да умират, 
най-напред старият Ристич, че жена му, а след това и 
неговият внук, разнесе се мълвата: Ето, сбъдна се клет
вата на Йорда.

А всъщност какво се беше случило и защо мнозина 
повярваха, че се сбъдва клетвата на жената. С мъжа си, 
зидар по професия, Йорда живееше в къща, наследена 
от неговите предци. В тесен парцел, наподобаващ бук
вата Г, на по-дългия й крак бе построена тази нео
бикновена къща със само две помещения и то върху 
четири каменни стълба. ”Нито на небето, нито на зем
ята”- подсмиваха се съседите на необикновената къщи
чка. В двора се влизаше откъм по-тясната страна на 
парцела (по-малкия крак на буквата Г), завива се под 
прав ъгъл и минава между каменните стълбове изпод 
къщата, където Йорда и съпругът й си нареждаха дър
вата за отопление през зимата. Парцелът излизаше и на 
другата, главната улица, но там, в края имаше още една 
къщичка. Стара, ниска, рухнала почти, тя служеше за 
прибиране на царевица и жито в нея есенес, а тук бяха

пак

на
нова.

О ШтШз6 МАРТ 1998 г.



111 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР В НИШ
СЪДБИ

ХРАМ НА КУЛТУРАТА
• На 11 март 1887 година в театъра ” Синджелич” 
на Народния театър в Ниш ще бъде отбелязана 
постановка на Деян Кръстович

ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИК 
ТВОРИ В ЧАПЛИНАЦ

е изпълнено първото представление • Годишнината 
с драмата Тайният вилает” от Миролюб Недович в Мишо Иванов Кузмов, художник-любител от пловдивското село 

Садово, е един от многобройните български граждани, които ик
ономическата криза принуди да търсят хляб в западната съседка на 
България. Търсейки каквато и да е работа, те намираха "обе
тованата земя ’ в сръбските села, разположени по плодородните 
равнини край Морава.

- Докато бях в България, често се случваше съпругата, детето ми 
и аз да изкарваме и по няколко дни само с варени картофи. Беше 
непоносимо. Пристигнах в Ниш, а след това тръгнах пеш към 
Алексинац, за да намеря каквато и да е работа. Нещо ме накара да 
се върна в обратната посока. Тръгнах на юг от Ниш и така пристиг
нах при газда Даки - спомня си Мишо Иванов.

В долевашкото село Чаплинац отглеждането на цветя става все 
по-доходна работа, така че някогашните градини, 
раждаха едри и вкусни чушки, са превърнати в площи с хиляди и 
хиляди най-различни цветя. През лятото, когато Мишо пристига в 
това село, Драгослав Никол ич - Даки се нуждае от работници, които 
да се грижат за цветята.

- Виждам, скромен и добър човек. Приех го веднага. Започна да 
работи на полето с мен и със съпругата ми и се изяви като трудолю
бив човек. Всяка вечер, след вечерята, той взема молив и хартия и 
рисува нещо. Човекът си има дарба за това - разказва Драгослав 
Николич от Чаплинац, производител на цветя и бъдещ меценат на 
Мишо.

Към края на сезона, когато 
намалява работата около цветя
та, досетливият Николич реша
ва да помогне на своя нов при
ятел по един друг начин: да му 
създаде възможност за осъще-

В Народния театър в Ниш на 
11 март т.г. ще се съберат лю
бителите на театралното изку
ство, за да отбележат 111-годиш- 
нината на това значително 
ховно и ду-

културно ведомство. С 
драмата Тайният вилает” от 
Миролюб Недович в постановка 

Деян Кръстович ще бъде за
вършено скромното честване на 
годишнината. Казваме скромно
то честване, защото материал
ните възможности определиха 
именно такъв начин за отбеляз
ване годишнината на театъра на 
Синджеличевия площад. По та
къв начин са отбелязвани не ма
лък брой годишнини на нишкия 
театър, който е започнал да ра
боти още през далечната 1887 
година по инициатива на Мило- 
рад Петрович, учител в Сичево, 
по-късно и актьор, Джордже 
Гьока Протич, военен чиновник 
и професор в нишката гимназия, 
Стеван Сремац, Стеван Никшич 
- Лале и Спиро Калик. Пръв уп
равител на театъра е бил Ми- 
хаило Димич, чиято пътуваща 
театрална трупа заедно с трупа
та на Драгутин Йованович е би-

на

в които се

Сцена от представлението "Змай од Србийе", с което нишлии 
участваха на Стерииното позорйе през 1994 година

Коста Делини, Сима Бунич, Ра- Марислав Радисавлевич... 
дивоие и Предраг Динулович, За работата на Народния те- 
Жарко и Лела Йокович, Душан атър в Ниш са се грижили мно- 
Животич, Душан Цветкович, гобройни управители, сред кои- 
Димитрийе Влаич, Ратко Сарич, то се откроява Любиша Ружич, 
Жика Миленкович, Джордже
Вукотич, Радмила Савичевич, (1954 - 1964) и днес се окачест- 
Огньенка Нет, Даниел Обрадо- вява като ”златен период” на то- 
вич, Зорица Стефанович, Мима зи театър. Ружич е имал отлични 
Вукович - Курич. Звездни мо- сътрудници - сценографите Ни- 
менти на театралната си кариера колай Моргуненко и Борис Чер- 
тук са имали и Вася Станкович, шков и изключително добрия 
Радисав Димитриевич, Миливое технически персонал. 
Даскалович, Гордана и Душан Представленията на Народ- 
Джорджевич, Миряна и Борис ния театър от Ниш са гледани от 
Чершков, след това Драган Жи- десетки хиляди зрители във вси- 
кич, Живко Вукоевич, Младен чки краища на Югославия (през 
Неделькович, Верица Йовано- шестдесетте години нишкият 
вич, Драголюб Маркович, Деси- Народен театър имаше, кажи- 
мир Станоевич, Весна Станко- речи, постоянна сцена в Димит- 
вич, Саня Кръстович...

Те са играли в пиеси на до- на театралното изкуство на Сте- 
машни класици и на съвременни рииното позорйе - най-големият 
домашни писатели. Играли са югославски театрален преглед 
пиеси на Сремац, Станкович, (три участия). На този преглед 
Нушич, Илич, Селимович, Чо- нишкият театър е удостоен стри 
сич, Ковачевич... Играли са и в големи признания: две за актьо- 
творби на Аристофан, Молиер, реки постижения (Драган Жи- 
Шекспир, Ибсен, 0’Нил, Досто- кич и Живко Вукоевич) и едно за 
евски, Ками, Йонеско, Сартър, музика (Зоран Христич). Ниш- 
Мортинер, Грейс... Все така в ките театрални ансамбли са до- 
продължение на 111 години под несли многобройни признания 
"диригентската палка” на опит- от "Йоаким” и други фестивали, 
ни режисьори, каквито са Райко Театърът е бил и продължава да 
Радойкович, Александар Джор- бъде храм на духовността и кул- 
джевич, Александар Саша Гла- турата, храм на писмеността и 
вацки, Дуко Родич, Градимир просвещението.
Миркович, Люба Милошевич,

ствяване на художническите му 
мечти. Предлага на Мишо в бъ
деще да се занимава изключи
телно с живопис и поема анга-

десетгодишна работачиято

жимента да му осигурява храна, 
квартира и една част от необ
ходимия материал. И в твърде 
кратък срок пловдивският вете
ринарен техник с душата на ху
дожник създава първите си худ
ожествени творби. Разбира се, 
хубавите творби винаги си нами
рат купувач, така че и Мишо ус
пява да продаде една част от про
дукцията си и да осигури необ
ходимите средства за издръжка
та на семейството си. След това 
започват да пристигат и първите 
поръчки, които твърде много радват художника от България.

- Дарбата за живопис ми създаде възможност да осигуря егзис- 
тенцията си. И в България продадох няколко картини на туристи от 
чужбина. Моят домакин Николич ми създаде тук възможности за 
творческа работа и безмерно му благодаря за това - казва Мишо и 
добавя, че през лятото тук идва и семейството му и това му доставя 
голямо щастие.

Предприемчивият Николич тези дни изпълнява още едно обе
щание, което е дал на приятеля си от Пловдив. Създадените в 
Чаплинац картини на Мишо Иванов Кузмов са изложени във фо
айето на Народната библиотека в Долъевац, а след това ще бъдат 
представени и на любителите на живописта от Житораджа и други 
околни градове.

И сега, както и много пъти досега, сръбското село с широката 
си душа и икономическата си сигурност даде подслон на измъчен и 
застрашен човек. Този път то спаси човек, който има вътрешна 
потребност да осъществи мечтите си с помощта на боите и четката.

ла ядрото на актьорския ансам
бъл на театъра "Синджелич”. В 
тогавашната елитна кръчма 
”Княз Михаило”, която се е на
мирала на днешната ул. "Вож- 
дова”, е изпълнено първото
представление "Сръбски айду- 
ци" от Йован Стерия Попович. 

Театърът често е променял ЦЩа
Мишо Иванов Кузмов пред 

картините си
името си, а днешното си назва
ние - Народен театър - носи от 
1945 година. Нишкият театър е 
променял и сцените, по-точно 
казано, кръчмите, защото имен
но в тях най-често са играни не
говите представления. Едва на 1 
януари 1939 година театърът се 
е поместил в изградената за него 
сграда на площада "Стеван Син
джелич”, в която се помества и

ровград), както и от ценителите

днес.
На сцената на тази театрална 

къща досега са се представили 
изключително голям брой ак
тьори, режисьори, сценографи, 
костюмографи и други майстори 
на тетралното изкуство. Между 
другите тук са се афирмирали и 
творили Добрица Милутинович, Слободан Кръстим

построиха къща на колци, за да гледат отвисоко моята! Ами - казва служи телят - и вие сте повдигнали на изпълня желанието й”. И реши. Доколкото има Бог, ще 
И никому нищо' стълбове висока къща! прости.И започна да зида. Йорда оздравя, помага му,

Но това не е едно и също! Това не е същото! - Разбират Йорда и Раче, че този е запознат с всичко, докарва тухли, бърка вар. 
крещеше Раче след него - нима не виждаш, че си ни Но все пик му се молят. Раче го моли и се заканва. Ако И така, непосредствено до къщата на съседа, се из- 
зазидал гледката То пък една гледка! - отвърнал ком- се наложи и в града ще ходим, там ще се оплачем. дигна необикновена постройка. Раче сложи и кръст,
шията * Съседите ги съжаляват. Вижте ги, горките, сиро- макар че го закамуфлира каз-о ветропоказател.

Нз лпугия лен Йорда и Раче отиват в общината, машни са и си нямат никой да ги подкрепи. А оня богат, Хората все пак знаеха, че това е отмъщението на
Оплачат се на чиновника и му разказват за случилото платил и получил разрешение и всичко може. Йорда Йорда. Тя е построила параклис за съседите си , го-
п- И на него кажат че комшията Рисгич им е зазидал настоява по време на почивката в града Раче да се по- вореха сн. А когато в семейството на Ристичи се настани 
ппозопе.гя Оня попитал- как така, зазидал? А те обяс- разходи до властите и да се оплаче. Раче обещава, смрътга, всички повярваха: Това е, клетвата на Йорда 
яват Служителят им казал най-сетне, че такова право съчувства на жена си. Тя, горката, по цял ден е вкъщи, се сбъдва... 

няма никой че не е по закона да се отнема на другите а няма нито слънце, пито светлина. На самия него му е Но когато почина и внукът на стария Ристич, светът 
с ве-гл и нита и елт нцето Дали точно така го е казал, но писнало от слънце и светлина по строежите, така че се обърна против Йорда и Раче. Една комшийка н го
ЙоплГтака разправя И казва, че се надава отобщината почти не му пречи когато отворят прозореца, а отсреща каза в очите: Ти нямаш деца и не знаеш какво е да
па принудят^ Ристич да събори стената и да построи - стена. Поне не пече слънцето. А и няма да духа, мисли загубиш дете . Тогава Йорда само се разплака... 
да принудят гисли 1 д I си раче> но> разбира се, не казпа на Йорда. Не се мина един месец, а хората виждат как Раче
""'Времето си минава те чакат служителите на закона Времето тече и Йорда престана да се оплаква. Да не сваля тухла след тухла, руши стените на малката пос- 

Времето си минава, 1 „ У Но не щеш ли-оня би да е свикнала? Веднъж, докато обядвали в иолумрач- тройка, малкия параклис , както я наричаха,
и комшията да „н^ и дървена пата стая,тя внезапно (така поне се стори на Раче) каза: Явно им е простила тя, говреха . Но наскоро и Йорда
продължава строежа п Ф > точнотака се Виж какво, Раче, на свободното място, там, на другия почина. Мнозина тогава сн спомниха, че дълго не са я
облицовка по "ОЯобие на сл ц ■ Словения, крак искам на стълбове да построиш още една стая. виждали навън. Не бе излизала от стаичката си със
Какво* от товГче паХът е м^ък! И Словения е Искам покривът «а бъде като на параклис. Как така на зазидания прозорец.

„ « - _ —• «* - - «”■ ■ ■“
"" глеГизвеетно впеме Йорда и Раче отново отиват в Раче не прие на сериозно Йорда. Но не минава ден тя 
Общината ТояпГгГпосреща друг служит ел. Йорда да не повтори желанието сн: Искам да направиш покрив 
плаче атой я гледа някак си чудновато. И не обещава да прилича на параклис

Не^споменава пито закони, нито право. ”Ще ви- И всеки ден бледнее. Нощем я чува, че не спи. Това е 
не споменава ни го закс , » Той то, отмъщението и омразата убиват човека - мисли си.

Подозира намерението на Йорда и му става неприятно.
И не може да реши дали да я послуша.

Минава година. Едва ли Раче щеше да я послуша ако 
бе разболяла. ”Ще умре, мисли си Раше, ако не

Иванка Косанпч е литературен кршТшк и редак
тор на културната рубрика във в-к "Народне 
новчне" в Ниш. Родена е в Бела Паланка и е 
завършила филологически факултет в Белград. 
Досега е издала сборник разкази ”Жената от черк
овния двор", книга с литературни критики, 
Помествани главно във вестниците "По-дълго от 
деня" и Публикацията "Ниш « света - светът е 
Ниш" у двуезично - на сръбски и ан7лиНски.

нищо.
дим”, казва, ”но все пак, това си е 
може да има разрешение да си направи каквато иска 
къща. А може и да има разрешение’.

- Как така има? - питат Йорда и Раче.- Как може да 
има, когато зида до самия ни прозорец! не се
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

МАЛКА АНКЕТА

КАКВО ЩЕ ПОДАРЯТ И 

ПОЖЕЛАЯТ ПЪРВОЛАЧЕТАТА НА 

МАЙКИТЕ СИ ПО СЛУЧАЙ 8 МАРТ

СЪЗДАДЕНИ СА 
ХУДОЖЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
Миналата седмица и Димитровград се проведе заседание на 

Управителния съвет па Центъра та култура, на което бяха форми
рани художествени съвети към учреждението - театъра 'Христо 
Ботев , културно-художественото дружество (КХД) и Градската 
галерия. За членове на художествените съвети са назначени обра
зовани и компетентни хора, които със своето знание могат да 
допринесат много за развитието на културата в нашата община.

Художествените съвети ще предлагат годишните програми за 
дейностите на театъра, КХД и галерията и ще се грижат за 
изпълнението им. Те ще анализират качеството на определени 
проекти и ще възприемат становища по определени въпроси, които 
по-късно ще се обсъждат и от съответните органи при Центъра за

^ Художественият съвет към самодейния театър "Христо Ботев” 
проведе на 26 февруари и своето първо заседание, на което за 
председател бе избран Емил Соколов. На него беше разговаряно и 
за конкретните дейности на театъра през тази година, като по този 
начин започна официално и реализацията на програмата за от
белязването на 110-годишнииата на театъра.

По случай осмомаршспскии Празник Проверо-Пиближиви межрупироршшШ Празник на же
ната - 6* марш. По този случай Прерстшштел- хме малка анкеШа срер ПърволачеСПаиш нш ра
ните на Гю-нежннл Пол ще Получат разнообразна митровгрирекото опашноучилище "МоишПии- 
иориръии от съпрузи, Притаели и колега. Все Пак ре". ВъПроеъШ, който Поставихме на реални/ бе- 
иораръаише, конто майките Получат от своите ше: "Какво ще Пораршае н обещаеше на майките 
решй ще бъриш иий-иеинише за ших. си По случай б марш"? Е/Пн и никни от отго

ворите:

в. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

СЪРЕВНОВАНИЯ ПО 

ДЕВЕТ ПРЕДМЕТА
Йордан Георгиев: Щс

пожелая па мама да бъде винаги 
весела. Освен това ще й подаря 
букет от красиви и ароматни 
цветя и ще й обещая, че в края на 
учебната година ще донеса 
вкъщи ученически бележник, 
пълен с петици”.

Тамара Янкова: "Бих искала 
да подаря на майка си много 
хубави неща, но смятам, че най- 
важното е да й пожелая да бъде 
здрава н винаги щастлива”.

Милан Манасисв: "Ще по
даря на майка си сребърно 
колие. Също така ще й обещая, 
че винаги ще бъда отличен 
ученик”.

На 28 февруари т.г. в Димитровград се проведоха първите 
общински ученически съревнования по сръбски език и физика. 
Общинските съревнования по математика и биология ще се 
проведат на 7 март, по химия и чуждестранен език на 14 март, 
съревнованията по история и техническо възпитание на 21 
март, а съревнованието по география на 28 март.

Учениците от нашата община, които спечелят най-много 
точки в тези общински съревнования, ще придобият правото 
да участват и в окръжните съревнования през април, с 
изключение на съревнованието по физика, което ще се проведе 
през този месец и съревнованието по химия, което ще се 
проведе през май.

Б. Д.

Мила ВАСОВ
Ивана Петрова: "Ще подаря 

на мама букет от красиви и 
свежи цветя и ще й пожелая да 
бъде винаги засмяна”.

Мая Гюрова: ”Ще подаря на 
майка букет от орхидеи и ще й ХАРТИЯ, ХАРТИЯ 

НаД
Таня Станоева: ”По случай 8 

март ще подаря на мама една 
саксия с хубави цветя”.

пожелая много здраве и щастие 
през живота”.

Б.Д.

С който и език да ше докосна 
обичам ше.

Думите не отиваш дълбоко, 
ако останат на хартията.

Нашите две слъниа 
са две наши слъниа.

Скоростта, с която се отдалечавам от тебе, 
е скоростта на стареенето.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ВТОРА 

МАЙКА НА ДЕЦАТА
Детската градина ”8 септември” или предучи

лищно заведение, както е най-новото й название, 
като самостоятелно заведение започва да работи 
през 1969 година.

Днес, почти тридесет години по-късно, заве
дението разполага с три обекта: два в Димитров
град и един в село Желюша.” Най-младо” е за
ведението в Желюша, което започна да работи от 
1982 г. най-напред в старото училище, а след из
граждане на помещения за основното училище 
беше преместено в двете новопостроени стаи.От 
тази година тук, освен забавачница, съществува и 
група от 24 деца за целодневен престой на деца от 
2 до 6 години. Толкова деца има и в забавачницата 
в Желюша. Сред желюшани има все повече же
лаещи да запишат децата си в нея, така че по
мещенията вече стават тесни.

В града съществуват два обекта: старият, на
миращ се на мястото на някогашното футболно 
игрище край мебелната фабрика ”Циле”, 
волостроеното край Старческия дом. Заба] 
цата в стария обект има две групи с около 45 деца 
и една комбинирана група с деца, които цял ден са 
в заведението. В така наречения нов обект има 
една група полудневен престой. А в старото заве
дение има три такива групи.

"Ако съберем всичко, полудневния и целод
невния престой в нашите обекти, то в трите обек
та на предучилищното заведение ежедневно пре
бивават над 240 деца от 1 до 6 години,” изтъква 
директорът на заведението Йордан Андреев. За 
развлеченията и възпитанието на малките димит- 
ровградчани и желюшани се грижат осем възпи- 
тателки и четири медицински сестри, които ра
ботят с малчуганите от една до три години. Отск
оро като волонтерки работят още пет възпита- 
телки. За ежедневно приготвяне на разнообразна 
храна се грижат три готвачки, а има още трима

помощни работници, един администратор и ди
ректорът, или всичко 22-ма души персонал. Ин
тересът за оставяне на децата в детската градина 
все повече расте. Директорът охотно отговаря на 
въпроса на какво се дължи това. Той изтъква 
преди всичко факта , че заведението е един своео
бразен втори дом на децата, втора майка, особено 
за по-малките. Тук те намират всичко. Дори и 
майчината любов може донякъде да се компен
сира от любовта към професията, към децата из
общо. Тук трябва да се посочи и доверието на 
родителите, които всяка сутрин оставят децата си 
на сигурно място, убедени, че те ще бъдат и нахра
нени, и подсушени, че ще научат много интересни 
неща, че цял ден с тях ще се играе някой и ще се 
грижи за него почти по същия начин, както май
ката му.

От друга страна, 60-те динара такса за целод
невен престой са малко парн, които дават въз
можност на родителите максимално да ползват 
предимствата на заведението. Трябва да допъл
ним и това, че едва един на сто от ползващите

бас сшТцма на шшс чсссшшсел
Снимката е заснета през 1928 година в село Изатовци. На 

снимката са третокласниците от това село, около 60 на брой. 
Между учителите е и Радмнла - Рада Стоянович, която после става 
жена на познатия димитровградски прподавател по физика Коста 
Дерманов от Каменица, един от първите фотографи, който най- 
вероятно е и заснел тази снимка. На снимката е и Иван Манчев, 
който, както и Рада Дерманова, завърши учителската си кариера 
в Димитровград с повече от 40 години трудов стаж.

През 1928 година в трети клас е имало 60 деца, а днес няма нитои но- 
вачни-

едно!?
Снимката е от албума на Коца Ташкова Пейчева.

услугите на заведението плащат пълната такса, 
тъй като за всяко отсъствие цената се намалява. 
Всяко второ дете пък ползва намаление ог 20 на
сто, а ако някои родители имат и трето дете в 
детската градина, за него не се плаща. Такива 
случаи на безплатен престой има 43, от които 6 са 
бежанци. Средствата за тях, както и за всичко 
останало, се подсигуряват от Общинската скуп
щина.

А за предстоящия празник на майките, 8 март, 
малчуганите от детската градина с помощта на 
”вторите майки” - възпитателките подготвят спе
циална програма и подходящи подаръци, които са 
изработили сами.

А.Т.

© 6 МАРТ 1998 г.
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1998 - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАДДОШЛЕ СМЕ ДА ИЗМРЕМ 

ЗА ЗЕМЯТА СИ
110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (2)

?? ЧУЖДОТО ДЕТЕ” ОТ ШВАРКИН
«• бунтовни-

бунтовни пламъци. Босна и Хер- 
цеговина повеждат устрема 
поробените. Едно предчу 
сплотява всички сили: "Страш
ният съд е вече близо и робът не 
ще търпи!”

Ботев е стихия: ”Аз

Пише: Лилия Нейкова

А като се оформи Християнското 
дружество ”Св. Цар Борис” и свеще
никът, и преподавателят Канинчев ни 
определяше стихотворения за празни
ка на 4 декември. Предложи аз да взе
ма едно. Аз отказах, а той каза: ”Нима 
аз не слушах по радиото как рецити
раш”. За бранниците също така реци
тирах чудната песен на Елисавета 
Багряна "Вземи ме. лодкарино, в сво
ята ладия лека, която...” И така се зна
еше и

8Ш
На 16 май 1876 САВЕЗ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХДРУШТАВА СРБМЕ

II ШЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА
Дгодина видин- 

мютесариф информира с 
телеграма правителството си, че 
в подвластната му обалст цари 
пълно спокойствие.

На 16 май 1876

на ският Авствие ДИПЛОМА §
агодина, в три 

часа след пладне, заедно с много 
градинари” българи в Гюргево 

на австрийския параход ”Раде- 
цки” се качва журналистът Хри

сто Ботев.

I,имам ти
пография, издавам "Знаме”, 
проповядвам бунт. Преди десет 
дни в Букурещ имахме 
събрание из България, из 
Сърбия (Панайот) и из 
Румъния: решихме: 
бунт! Всичко у 
оживява, всичко 
жертвува. Пана
йот ще мине с две

ю\ДРУГ Крши гллму -АЛ- . <.Оо -
и111ьу щ/шнреяа /юлпришнв деготноегиВ у 1ч*х пр«1мян»1 и

Бйпград 14 ..V -.1955*.голямо А 1в училище и в града, че »» 
рецитирам прочувственно. Затова, $ 
още като ученичка през 1945 година, $ 
Истатко Станулов ме покани да взема 
малка роля в ”Платон Кречст”. Там 
трябваше да играя луда майка, прок
линаща германците, които са обесили 
дъщерята й. С разскубани коси, в 
дрипи и удряща се в гърдите, аз трябва да от
правя клетви към злосторниците. Сигурно съм 
предизвикала силно впечатление сред стихнала 
публика, защото после Марче Шукарева ми ка
зва: "Лили, цялата настръхнах от думите ти!” В 
"Платон Кречет” играеха вече и Истатко Ста
нулов и Илия Попов (главната роля), а сцено
граф беше прочутият ни съгражданин, мъжът 
на Мика Ламбаджийска - Стоян Касалович. Той 
беше митничар на гарата, не изпълняваше роли, 
но правеше всички необходими звукове и други 
ефекти и зад кулисите се къпеше в пот, докато 
стържеше по ламарина или търкаляше камъни. 
Така съм го запомнила. Също така помня, че 
пиесите играехме в Соколаната. Някакъв софи- 
анец, благодарен, че детето му е излекувано в 
града ни, подари на театъра плюшени завеси, но 
след известно време някой се осмелил и изсякъл 
красивата,тъмновишнева кадифена завеса. По
сле имахме доста по-обикновена завеса, за ко
ято винаги отговаряше моят братовчед Троян 
Гигов. Истатко Станулов вече официално ме 
покани, още като ученичка, да играя в "Мистър 
Перкинс в страната на болшевиките”. Сце-

Ш . ..СГГ,,Събитията просто 
галопират: обличане 

на бунтовническите 
униформи, завла
дяване на кораба, 
строява не на въо
ръжените 
ници, телеграми 
до европейската 
преса. По запо
вед на войво
дата параходът 
спира до село 
Козлодуй - ”но- 

станция на 
България”. Мом-

сектля.
нас 3

Ч Диплома на Я.Нейкова, подписана от Добрица Чосич

време на голям ентусиазъм, за раздаването на 
сили без остатък и без парична награда. Една 
малка дигресия. На 3 юни т. г. учениците от 
Основното училище подготвиха ”Мара Пепе
ляшка", текст и игри. Видяхме детска игра, но 
много красиви рокли от блестящо ламе и воа- 
лени наметки. А един от начинаещите млади 
артисти, след като се завърши пиесата, си отиде 
вкъщи с мерцедес. Не завиждам, само го казвам 
като истина. Ние носехме за представленията от 
къщи всичките реквизити, а в цялото градче 
през 1946 година имаше само два "шлафрока” - 
домашни, дълги рокли.

хиляди души пр
ез Сърбия. От 
Одеса вземах I 
Филипа, за да 
мине през Вла- | 
шко с още няко
лко души войво
ди. Емисари за

чет-

ЙЙ
1§
Iсигнала проводи

хме 15. Напред!
Напред!"

Той обикаля цен
тровете на българ- 
ската емиграция. Пре- 
хвърля се и в Русия, за да 
събира помощи и военни специ
алисти българи. Историците на-

вата■2
V четата не тър- 
у пеливо слизат на 

брега, целуват земя
та, а Ботев остава по

следен. поискал да
получи признанието на капита
на, че "както касата, така и дру- 

мират следите му в Одеса, Нико- гите стоки са непокътнати”. Той 
лаев, Кишинов. мълвата го сочи иска всичко да се сбъдне така, 
в Цариград. И навсякъде призи- както беше писал любимият му 
вът му е категоричен: "Револю- Меркантини: "Нам казваха, че 
ция народна, незабавна, отчая- те са разбойници, излезли из

своите вертепи, но те нищо не 
На 5 май 1876 година Ботев зеха,нито даже парче хляб; и ний 

издига за своя бунтовен глас но- чухме от тях само едно: "Дошле 
ва трибуна - вестник "Нова Бъ- сме да измрем за земята си", 
лгария”. Като сеизмограф той Ала въстание във Врачански 
отбелязва трусовете на въстани- окръг няма. 
ето от Копривщица и Пловдив,
Панагюрище и Дряновския ма- Балкана е само 80 километра, 
настир. Преплитат се точни ве- Но в жегата на безводната равн

ина, под куршумите на черке-

Беше 1947 година. През пролетния сезон Ис
татко Станулов и Стоян Касалович - първият 
постановчик, а вторият сценограф - започнаха 
подготовката на нашумялата по това време 
драма "Чуждото дете” от руския писател Швар- 
кин. В едно патриархално семейство се възпи
тава момиче - Мария (Маша), но то има нови 
възгледи за семейството, морала и поведението. 
Иска да е от новите хора, с нов светоглед и 

поведение. Мечтае за сцена и 
да бъде артистка. Проверява 
своите ухажьори чрез техните 
становища по отношението им 
към въпроса момиче да бъде 
самостоятелна майка, без да 
каже кой е бащата.

Тогава в града ни беше, по 
моя проценка, най-солидната 
гарнитура на гимназиални уч
ители, млади и дошли от со
фийските институти, които 
положиха основите на такова 
завидно образование, че това 
поколение отиде да следва и 
почти всички станаха виши-

на...

Разстоянието от Дунав до

сти и мълва и поддържат въо-
зките орди, които като опитни 

Една велика надежда дава си- хрътки препречват удобните 
пътеки и улавят следите, дружи
ната оредява, влачи уморени но
зе. С последни сили изкачва

душевлението.

ли на бойците - че извоюваната 
свобода ще бъде чиста като тех
ния порив, социално справедли
ва, защото е родена от кръвта на възвишенията, за да намери за- 
бедните. ”Ние стоим в предве- щита в хайдушката планина.

Изминат е най-трудният пре-рието на страшния и нечутия 
вссобщоевропейски бой, след ход, осеян с жертви - загубени в 
който има да станат много ва-

сти, а мнозина от тях доктори 
на науките.

Ролята на Маша изпълнява-
тъмнината, изгорени в коша
рите, където са потърсили убе-жни и коренни изменения както 

в картата на Европа, така и в жище тежко ранените, повалени 
самия живот на нейните наро- от куршуми. А връзката с вра- 
ди1” чанския комитет още не е уста

новена. Не се явяват на

ше Мария Гецова, учителка но 
български език, един от кава
лерите беше Миланов, препо
давател но география, после 

стана желюшки зет, Ката Царибродска, Китка 
Дончева, а Истатко Станулов и аз бяхме съп
ружеска двойка - родителите на "напреднича
вата” Маша. Пиесста играхме без съкращения, 
имаше четири действия, началната сценогра
фия беше "русскнй домнк" и дача, с брези и 
цветя. Мария Гецева си казваше монолозите на 
просцениума, а декорът се променяше. Третото 
действие се развиваше при една акушерка, а 
последното действие - пак на дачата. Предста
вихме пиесата в Соколаната.

Какво мога да кажа? Успех, успех, успех! Ис
татко Станулов казва последните реплики, че 
човек трябва да се променя, да се възпитава и 
става по-хуманен. Завесета се спуска, а Стоян 
Касалнч, потънал в пот, оправя своите реквиз
ити, звукови ефекти, ламаринения лист, чрез 
който предизвиква звуци, подобни на вятър и 
силна буря. Можем само да съжаляваме, че от 
тази пиеса не са останали никакви следи в нашия 
театър. Само в моите спомени. Но ако прочетат 
тези редове някои участници, моля да се обадят 
и също да разкажат нещо във връзка с нея. Аз 
зная, че повечето вече не са между живите, но

Пиесите играехме в Соколната 
(сградата в долния десен ъгъл на снимката)

нографията беше на Иван Петров. В първото 
действие, зад един зелен храст се показваше 
луксозното, червено крило на един кадилак. С 
него е пристигнал мистърът демократ Перкинс, 
за да види какво "правят” болшевиките. В не
говата свита е млада рускиня, преводачка, зна
еща английски. Това съм аз, облечена в 
партизанската блуза на един познат и в кари
раната пола ма братовчедка ми Светла. Мистър 
Перкинс първо посещава типично руска къща 
и семейство, а после отива и на фронта. Фрон
товаци са Тодор Славипски и Ица Попов. Те 
пеят песента "На позицию девушка провожала 
бойца”.

След като пиесата има шумен успех в града ни, 
повикаха ми в Пирот. Води ни Крум Тасев, ръко
водител на просветата и културата. Ние, артис
тите, декорът, постановчиците потеглихме с 
един камион, стоящи прави в него. Пътят нера
вен, камионът стар и успяха да го запалят с 
"курбла”. В Пирот театърът беше при Чавдар, 
днес магазин за мебели. Вечерта се представи- 

пред пълен салон. Шумен, шумен успех! За 
песента на Тошко и Ицо Попов - гръмки апло
дисменти на открита сцена, както това се нарича 
и рядко се случва. А след като публиката си 
отиде, ние, артистите, чакахме почти два часа да 
се свалят кулисите, натоварят 
върнахме посред нощ в града ни. Без парче хляб, 
един топъл чай или кифла. Спомнете си за това

... В покрайнините на Букурещ 
е малката им квартира. С без- уречените явки, не отговарят на 
мълвието на обичащ човек Ве- изпратените хора. Посп>1,жур- 
нета долавя неизказаните ила- налистът, войводата написва ло
мове на мъжа си, изписани само следното си послание към Враца 
в тревогата на очите му... Днес на хартия от фишек. Думите му 

навършава четири- върху хартията, дъхаща на ба- 
рождението си. Бо- рут, са и заветните пред смърт

та и пред дружина .
После един самотен куршум 

улучва "челото вдъхновено и ви
соко”. Набитата му на кол глава

дъщеря им 
десет дни от 
тев стои над люлката на спящо
то дете и не намира сили да тръ
гне.

Той не посмява да каже на се- 
мейството си истината. Когатое се разнася от поробителя, за да 
вече далеч от него, Венета ще повярват робите в смъртта му. 
получи писмото: "Простете ме, А никой не вярва. И тези, ко- 
че аз ви не казах къде отивам. ито са прибрали документи!е и 
Любовта, която имам към вас, дрехите му, за да не личи, че той 
ме накара да направя това... Ако е войводата. И тези, които са го 
умра, то знай, че после отече- изпратили на румънския бряг. 
ството си С-ЬМ обичал най-много Д<’РИ пРез мессц август 
тебе, затова гледай Иванка и по- лицейската дирекция в Краков 
мни любящия те Христа”. (Полша) поверително съобщава

Във влашката столица една във Виена, че Христо Ботев 
жена познава тежката участ да или Ботьов, по-раншният редак-

тор на българския вестник Зна
ме”, се очаква да дойде. Той е 
подписал апел от Балкана към

по-

хме
отхранва сираци...

Ботев е войвода на дружина от 
200 души, които трябва да по- „
дкрепят въстанието на Врачан- Европа... __
ски окръг. Поетът Ботев избира ^ака за хиляден пъ “
романтичен план. Примерът на твърждава пророчество у
генуезките революционери от безсмъртните.
1872 година, водени от Пизака-

аз им отдавам заслужена похвала и с тези редоне 
се прекланям пред силата на тяхния талант и 
пред всеотдайкостта им в името на културата на 
нашия град.в камиона п се

- Следва -
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год., Владимир Петров Величков 1924, Асен 
1 еоргиев Величков 1925, Г ерго Илиев Геров 
1925, Петър Василев Геров 1924, Павле 
Иванов Давидков 1927 год., Стоян Мито,в 
Давидков 1925, Ратко Димитров Живков 1923, 
Иикифор Тодоров Живков 1916, Михаил 
Делчев Иванов 1923, Евлоги Тодоров Июв
1923, Мирча НаЙдало» Игов 1917, Гроздан 
Илиев Илиев 1924, Никола Александров 
Илиев 1926, Генади Горчев Костов 1923, Ран
гел Алексов Коцев 1919, Михаил Алексов Ко- 
цев 1923, Иван Алексов Манчев 1918, 
Костадин Бсков Манчев 1918, Славча Генчов 
Митов 1924, Велин Ризснов Младенов 1924, 
Методи Костов НаЙдаюв 1921, Цветко Сспи
ров Панайотов 1919, Тодор Василов Георгиев
1924, Владимир Николов Радев 1924, Велин 
Арсов Рангелов 1926, Ангел Иванов Цветков 
1920; за свободата на народа отдадоха своя 
живот и не се завърнаха вкъщи борците:

отглежда 25 кози. Генади Генчев Костов 1923 год. от Смиловци, загинал
Местната общност на селото в съдействие със зс- през 1944 год. при местността Маркович на река Босут; 

медслската кооперация би трябвало да започне акция за Петър Василов Гогов, роден 1924 год. в Смиловци, заги- 
уреждапето па селските пътища. Културния дом и дру- кал 1945 год. в борбите при река Босут; Тодор Василов 
гитс сгради в центъра на селото. Построена е нова Георгиев, роден 1924 год. в Смиловци, загинал 1945 год. 
черква, ремонтирано е училището и сега предстои да се в Мачва на река Дрина; Руско Василов Ценков, роден

1914 год. в село Смиловци, загинал 1945 год. при 
Косовска Митровица. Жертва от Смиловци на фашист- 

Водата от чешмата и кладенците някога напояваше кия терор е Богдана Николова Александрова, родена 
зеленчуците на площ от 20 декара с градини, служеше 1921 год. в село Смиловци, умряла 1945 год. от боЙи 
за водоноЙпа добитъка, за пране на черги и изпиране на изнасилвания на фашистите .

През септември 1944 год. околиЙоси отборник на 
напразно, неизползвана. А какъв хубав рибник би могло народноосвободителния отбор за Цариброд от Смилов- 
да се построи в градините, сред тополите или във Вид- ци бил Димитър Попов, земеделец, коЙтобил член и на 
рак, а за тази цел сега се одобряват кредити, само трябва общинския освободителен отбор заедно с Тодор Геров 
земеделската кооперация да поеме инициативата или да от Смиловци и Мана Андреев от Моинци. Председател 
се сдружат няколко заможни, частни земеделски произ- ца селския народноосвободителсн отбор в селоСмилов- 
води гели. Някои от събеседниците ми питат защо в цИ бил Наполеон Георгиев.
нашето село няма изкупвателен пункт за лечебни билки По почин на местната организация на Съюза на бой 
и защо напуснатите ниви не се засяват с лековити рас- ците на 4 юли 1956 год. по случай Деня на боеца в 
тения, от които биха имали финансова полза всички, а Смиловци бе открит паметник на загиналите боЙщ.ТоЙ 
в Културния дом, който сега за нищо не служи, би могло се намира в центъра на селото, на брега изпред черк- 
да се поставят машини за опаковане на билките.къдсто вата, в местността, която ’ доминира” в цялото село. На 
младите хора биха могли да работят. Идеите са добри и паметника са снимките и имената на загиналите боЙщ.

Ние, учениците от основното училище, под ръковод
ството на наставника Никола Денков засадихме и от-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

СМИЛОВЦИ
(Продължение от минилпи брой)
Разселили се смиловчаии по белия свят; има ги в 

Димитровград, Пирот, Ниш, Белград, Бор, ЗаЙч»р, Но
ви Сад, Будва, Херцег-иовн, Скопие, Риска, Любляна... 
Има ги и па печалба в чужбина: Митко Стефанов, 
Светнслав Алексов, Горан Асенов и др. в Германия; 
КолаТанкин.Славица и Гина Мирчеви, Любиш» и Лил» 
Стаменови в Америка; Дука Ракова в Канада; Митко 
Банков в Швеция; Перча Беков в Холандия и Дания п 
др. Далече живеят, по за родния край милеят, та като 
пенсионери се завръщат там, къдсто са проходили, къ- 
дето са направили първите си крачки като деца, по ниви 
и ливади, бавно да се разхождат и милеят на старини, да 
събуждат спомените от детството, когато в нашето 
село имаше много народ и беше много хубаво; да се 
сещат за бащиния праг, край заспалото огнище, в 
мрачните студени стаи... когато боси газехме калта по 
пътя след дъжда... когато боси бяхме говедари, веднъж 
на ден ядехме, но бяхме здрави...

Много смиловчаии пенсионери сс завърнаха в род
ното село: Мирча НаЙдаюв, Мнчп Апичин, Митка Сте
фанова от Белград; Гранка, Драголюб и Салда НеЙюви 
от Ниш, които си ремонтираха къщата, работят си имо
та, отглеждат свине, кокошки, имат кошери с пчели и 
др.; Тоша Рнстин и Божана се завърнаха от Ниш в 
новопостроената къща; Мила Ристни и Олга от Белград 
- в новопостроена къща; Даича Владии и Пстровка от 
Белград; Младен Лоции инженер - геодезист и съпру
гата му Кръстила, медицинска сестра, сс завърнаха от 
Ниш; Станко Нацков от Белград; Никола Кордип си

Смилсшчани изпращат войници в армията през 1957 г.

осъществи инициативата за въвеждане на още зеле- 
фон и.

бельо, а сега водата тече сз.с същия капацитет и отива

построи монтажна вила. в която сс завърна като пен
сионер; учителите Радмила и Йова Пешеви от Босна; 
наставникът Иванка Алексич; професорът Глигор 
Гъргов в хубавата, съвременна къща сс завърна от 
Димитровград; Часлав Жпвковнч, някога милиционер в 
Смиловци, станал смпловски зет, със съпругата си Душ- 
ка се завърна като пенсионер от Белград, в новата съв
ременна къща, която си построи; Пенчо Ацев и съпру
гата му Славка, пенсионери от Скопие - в новопострое
ната къща; Мита и Русимка Георгиеви, пенсионери от 
София, които по-голяма част оз' годината прекарват в 
родното село, както и Тодор Младенов от Днмитров- 

Мила Младенов от Бор. Вапко Лилов от Димит-

местиата общност трябва да се наеме и намери начин да 
ги реализира. ❖ глеждахме цветя в градинката около паметника - копае

хме, поливахме, почиствахме, плевяхме цветята редов- 
апрнл 1941 год. между многото борци от село Смиловци ио и градинката изглеждаше много уютно. Сетне заса- 
участваха общо тридесет души, между които: дихме пет борчета за петимата загинали.

Ангел Иванов Алексов, роден 1919 г., Никифор На- . край -
ков Бошков 1918 г., Димитър Зарков Величков 1924

В народоосвободителната борба на Югославия отград и
ровград и много други. Всички се заиимват със земеде
лие колкото могат, а младите, завърнали се от града, 
обработват земята и се занимават със скотовъдство, 
като Перча Беков например, завърнал се от Ниш, коЙзю Цветанка Андреева

заедно с обвивката. В последния сл^чаЙфъстъците сепо случаЙдесстия пореден протокол па Кантората.
Във Вашето писмо се оплаквате, че и челюстите Ви консумират без солене. Това е наЙразпространеният 

са се изкривили и хлъзнали настрани от непрекъснато начин на обработка на фъстъците у нас при домашни 
дъвчене. Нищо чудно - родина на фастъците е Браз- условия. Пърженето - или както някои казват печенето 
илия, а там непрекъснато се играе самба. КоЙго яде - се извършва при температура 240-250 °Ц в течение на 
много фъстъци, челюстите му започват да танцуват в 15-17 минути. Достатъчно, за да стане черупката леко 
ритъма на самбата. В Европа фъстъците са пренесени трошлива, а люспестата обвивка на ядрата лесно от- 
през XVI в. НаЙ-штересен детайл от биологията на странима. Цветът на семето от бял се превръща в леко 
фъстъка или арахиса е, че той- подобно на птицата кафяв, а вкусът от "суров” - в по-приятен. Първото 
щраус - забожда "главати си” т.е. цветното стълбо в пържене става в барабанни съоръжения. При него фъ- 
почвата, където се и развива плодът. Сякаш се срамува стъците губят 6-7% от теглото си заради изпарението 
от ония, при които работи ”лява ръка - десен джоб!”

У нас фъстъците са познати единствено като лаком
ство за развлечение и "неберигрижа”, а в Индия н много слънчогледово олио) се извършва след щателно по- 

Въпрос: Господин Асене, моята голяма любов са ДРУ™ страни в Африка, Южна Америка и т.н. фъстъ- чистване на ядрата от черупки, люспи, зародишевите 
фъстъците. През деня ги дъвча, дъвча, дъвча и шанани- 9ите са основна храна. Как да не бъдат, когато се по- кълбца и други останки. В домашни условия е необ- 
кам ”Кикирики кье продавам само да те издържавам”, лучават от 1 до 3 тона от хектар, а семето, или ядката, ходимо, освен ръчно, почистване и вентилиране със 
а нощем, в сънищата, ги кълва като Петел. Заради Сиях съдържа 40 - 60% мазнини, около 35% белтъчини и др. сешоар (феи), за да се отстранят и наЙ-<итните частици 
станах фъсшъкоклейшоман! Ешо, как... Студено изцеденото олио от фъстъците е едно от най- "стървено” фъстъково брашно.

Отначало купувах пакетчета готови продукти. За вкусните олиа в света и предпазва от атеросклероза. Почистените ядра се слагат в мрежа и се гмуркат във
да намаля разноските, се опитах самичък да пека и соля В технологията се прави разлика между два основни вана (фритюрник) с горещо олио. Ако при първото
сурови фъстъци. Не излезе онова, което очаквах... Па- начина на обработката на суровите фъстъци като лак- пържене във фъстъците не е намалена водата, олиото 
ри нямам - фъстъци ми се яд ат, що да Правя? Зайочнах омство за заиимавка. Първият е пържене в собствени се покрива с пяна и се надига. Времето на второто 
да посещавам премиери на книги, изложби, юбилеи, мазнини, или еднократно пържене. Вторият начин е пържене продължава около 2-4 минути в зависимост от 
Чаках да дойдат на ред коктейлите и скришом пълнех пържене и в собствени мазнини, и в добавено масло, или сорта и големината на семето. Температурата 
левия си джоб с фъстъци. Кажеше ми, моля Ви, как да двукратно пържене. Естествено, наЙвкусен и наЙ-гри- рженето трябва да бъде около 150°Ц. При по-висока 
получа собствени вкусни фъстъци. Искам да се отърва малив продукт се получава след двукратно пържене, за температура слънчегледовото олио се разлага. При 
ош Порока, а и коктейлите намалиха ошкакшо избухна което Вие, господин Л. Г. - по всичко личи - не сте второто пържене ядките попиват около 3-4% олио.

знаели. Следва бързо охлаждане и солене с около 2% свързана
Еднократното пържене се реализира в два варианта: сол с ядките. Съхранява се на сухо, тъмно и хладно. Да 

пържене па ядрата (семето) ведно с плодовата черупка, Ви е сладко!

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (9)

” КИКИРИКИ 

КЬЕ
ПРОДАВАМ.. 5?

на вътрешната вода.
Второто пържене в добавъчно масло (памучно или

на пъ-

афераша със "Зоза”.
Л. Г. - любител на изкуството от Ниш.

Отговор: От фъстъкоклептомапията ще се спасите, 
ако зашиете левия джоб па сакото си. Първото из- ПРИ което черупката “ отстранява след завършения 
кушение Ви устроЙаме пие - поканваме Ви на коктеЙК пРоцес' "ли Ф^тъците се поднасят на потребителите

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: 

Шприцер с минерална вода не върви - защо?)

^щГнАШЕНСКАТРАПЕЗА* || ето се вари в покрита тендежера на тих огън до омек
ваме па картофите. Поднася се с компот. КАРТОФЕНИ ТИГАНИЦИ

Продукти за 4 порции: 1 кг сурови картофи, 2 яЙцц 
5-6 скилидки чесън, 1 чаена лъжичка ким, 3-4 супени 
лъжици брашно, 2-3 супени лъжици прясно мляко, 1 
чаена лъжичка сол, олио за пържене.

Суровите обелени картофи се настъргват на сит
ната част на рендето. Към тях се прибавят стритият 
със сол чесън и останалите продукти. С лъжица се 
замесва полугъсто тесто. В тиган се сгорещят 3-4 
лъжици олио. Правят се малки тиганици с диаметър 
около 15 см, които се изпържат от двете страни до 
златисто. Тестото трябва да се пържи винаги в обилно 
количество мазнина. Поднасят се веднага, докато са 
топли и хрупкани. Тиганиците се сервират като 
самостоятелно ястие - бърза вечеря, с бира, с порция 
студено или топло печено месо, със задушени гъби или 
сос от гъби.

КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА
Продукти за 4 порции: 500 г варени, обелени кар

тофи, 2 яЙЦа, 3 супени лъжици брашно, 2 супени лъ
жици грис, около 150 г сирене (овче или краве), на 
върха на чаената лъжичка настъргано индиЙосо орех
че, 1/2 чаена лъжичка сол, няколко стръка магданоз, 
олио за пържене.

Варените картофи се пресуват или се настъргват на 
ситната част на

ВСИЧКО ОТ КАРТОФИ
КАРТОФИ със сос

Продукти за 4 порции: 800 г картофи, 30 г маргарин, 
2 супени лъжици брашно, 1 чаена лъжичка концен
трат ”Маги” или ”Вегета”, 1 супена лъжица маЙсрана, 
400 см3 вода, 1/2 чаена лъжичка сол.

От маргарина и брашното се прави светла запръж
ка, която се разрежда постепенно с водата. Прибавят 
се нарязаните на едро картофи и подправките. Ясти-

рендето, прибавят се надробеното си
рене, настърганото индийко орехче, яЙцгга, браш
ното, грисът, солта и ситно нарязаният магданоз. С
ръка се замесва тесто, от което се правят кръгли или 
продълговати кюфтенца, които се изпържват в го
рещо олио.

<П> 6 МАРТ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ ФУТБОЛНА СРЕЩА ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

” Единство” - ” Желюша” 1:3 (0:2)
ПО ПОВОД 8-МИ МАРТ

ИНТЕРВЮ СЪС ЗЛАТНАТА МЕДАЛИСТ- 
КА ОТ НАГАНО КАТЯ ДАФОВСКА

Пирот, 1 март 1998 г. Стадион на ФК "Раднички”, зрители към 200. 
Съдия - Саша Чирич от Пирот. Голмайстори: Селимович в 65 минута за 
Единство’’, Христов в 7,9 и 66 минута за "Желюша”. Жълти картони: 

1 Спасич от "Единство” и А. Истатков от "Желюша”. Играч 
Христов от "Желюша”.

8 От многобройните контраудари нападателите на "Желюша” успяха 
ДП РеализиРат ТРИ- Всъщност попаденията отбеляза опитният Христов, 
който освен, че постигна хеттрик предостави възможността на своя 

* отбор да се състезава във втория кръг от осъстезанието за юго-купата 
щ на територията на Пиротски окръг.

с-\ на мача

ОЛИМПИЙСКА 

ШАМПИОНКА 

- ОТЛИЧНА 

СТУДЕНТКА

&Ш Д. с.у

На 15 март тази година се на
вършват 10 години от смъртта 
на нашата мила майка, свекър
ва, баба и прабаба

ж гП ОБЯВИй
А

Продава се 
приземието на къща 

в центъра на 
Босилеград (хле

бопекарница и два 
локала). Къщата се 

намира на ул. 
"Маршал Тито" - 

бившата хле
бопекарница на 
Владе Цветков.

За подробни инфор
мации звънете на 
тел. (015) 61 -920 

в Любовия.

^ ш1(Специално за вестник ” Братство” ) 
На 9 февруари 1998 година България На аерогарата в София на 26.02.1998 г.спечели

своя първи златен медал на зимните олимпийски 
игри в Нагано. Тази дата ще остане като една от помислите, щяхте ли да му Повярваше? 
най-славните в историята на българския спорт. - Изобщо нямаше да му повярвам и щях да си 
^--годишната Екатерина (Катя) Дафовска стана помисля, че може би иска с думите си да ме 
първата българска олимпийска шампионка на стимулира. Е,щяхтайничкодасе надявам, че мога 
зимни игри. Чудото стана в биатлона на 15 км и Да успея... Имах вяра в себе си, че ако направя
изненада целия спортен свят. Дафовска стана мо- всичко, както си го бях планирала, ще стигна до 
мичето с най-бързите ски и най-точния мерник, някой от медалите.
Този триумф едва ли ще бъде повторен в близко 
бъдеще. Обаче, знае ли се.. Та тя е

ВАСИЛКА ИВАНОВА 
от Димитровград

По този повод на 15 март в 12 
часа ще посетим гроба й на 
димитровградските гробища и 
ще положим цветя. 
Опечалени: семейства Ива
нови, Василеви и Каменови

* Дадохтели много автографи след победата 
още първокур- си? Ще дадеше ли и един на читателите на 

сничка в спортната академия в София. За нея про- "Братство? 
фесорите от академията казват, 
бициозна и трудолюбива. В ученето 
рателна, отлична студентка, с големи възмож
ности...

- Разбира се. Инак мога да ви кажа, че япон
ските запалянковци са много приятни и отзив
чиви. Караха ме да се подписвам на всевъзможни 
места - по якета, шапки, ризи, ски...

че е много ам- 
е много ста-

* Как се чувстваше като олимпийска 
иионка? * Кажеше ни нещо за Вашите Първи крачки в 

ски сПорша?
- Честно казано, още не съм проумяла напълно, - у дома, в Чепеларе, моето семейство къта 

че съм олимпийска шампионка. Все още си мисля, като ценна реликва първите ми ски, с които про- 
че всичко това по-скоро е някакъв прекрасен сън. ходих в големия спорт. От преди двадесет години 
а не действителност. Истински голямата радост са. Правени са в нашата, чепеларска фабрика, и са 
усещам дори сега, когато се прибрах. Радвам се, 
че, както вие казахте, - на моя успех се радват и пред. 
българите в чужбина - поздравете ги!

там-
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 5 март тази година се навършиха 8 години от 
тта на нашия мил съпруг, татко, свекър и

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ 
от Димитровград

Никога няма да забравим добротата, с коят 
даряваше. Поклон пред светлата ти памет! 
Опечалено семейство Алексови.

много смешни, с едни големи, извити върхове от-
о ни

* Както узнахме, Българският футболен 
съюз Ви е Поканил да бъдеше с националния тим 

наиравил нещо велико, нещо както националния По време на световното Първенство По футбол 
футболен отбор на България в ”САЩ '94”? във Франиия. Там (във Франция) ще бъде и ош- 

- Аналогията между националния футболен от- борът на Югославия, какви са Прогнозите ви? 
бор преди по-малко от четири години и моя успех 
в биатлона в Нагано е правилна, защото това са рам, обаче мога да ви кажа, че ние, балканците, 
двата най-големи успеха за българския спорт през наистина сме в самия връх в този спорт. Колкото 
последните години. Както футболистите няма да знам, във Франция ще бъде почти целият Балкан- 
забравят Америка, така аз пък никога няма да ски полуостров - България, Югославия, Румъния 
забравя Страната на изгряващото слънце. Да си и Хърватско. Не ми се дават прогнози, но ми се ще 
пръв на олимпиада наистина е нещо страхотно, да покажем на целия свят, че ние наистина сме 
Неописуемо чувство те обзема, когато си на най- голяма спортна сила. Също така мога да ви кажа, 
високото стъпало на пиедестала.

* Чувстваше ли се като човек, който е

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 март тази година се навършават 6 скръбни 
години от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, татко и дядо

- Вижте какво, аз от футбол много не се разби-

СТОИЦА ПЕТРОВ 
от село Било - Димитровградско

Целият си живот посвети на нас, твоите деца, за 
да бъде по-щастлив животът ни. Ранната смърт 
не ти позволи да осъществиш всичките си мечти. 
На 10 март ще посетим вечния му дом на 

. Каним близки и познати дадимитровградските гробища 
придружат.
Вечно скърбящи съпругата и твоите деца.

ниче самата аз като дете се възхищавах на скиорите 
от бившата югославска република Словения.* Ако някой иреди олимпиадата Ви бе казал, 

че ще триумфирате в Нагано, какво щяхте да си т. п.

ТЪЖЕН ПОМЕН

Спомен за мама
(Радица Михайлова 

1951 -1997)

НА ПЪРВИЯ МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР ПО СПОРТНА СТРЕЛБА

ПИОНЕРИТЕ ОТ ПРИЩИНА НАЙ-ДОБРИ
166 точки. Сред пионерите най-добър е МиленкоНа първия мемориален турнир по спортна 

стрелба "Вукадин Маркович Вуле , организиран Бабич от Тръстъник, (178 точки), на второ място 
на 28 февруари в Димитровград с участието на 6 е Милюш Исмаили от Прищина, на трето Милан

Павлович от Прокупис. Най-добър от димитров
градските пионери е Горан Гогов със 170 точки. 

Най-добрите бяха наградени, а членовете на

На гроба ши и днес на колене 
Падам,
шреншн сърнето ми като 
кандило,
търсейки думи, достигащи до теб, без майка кшио без сл 7,ние. 
откъснали пееше, моето най- Тъгувам за теб, млада н Прекрасна, 
мило. дано си далече и нощ, и ден,
Мъката в душата е голяма, скръбта ми, майко, няма да^угасне
болкаиш изгаря очи, ръие, додето в друг гроб Положат мен.
надежда, Покой, утеха няма дъщери Татяна и Ирена

отбора, първо място убедително спечелиха 
ерите от Прищина с 690 точки. Втори са

”Топличанин 1887” от Прокупис, трети 
"Тръстеник 1893” четвърти на ’Траничар”отДи- семейството на покойния Маркович получиха мо- 
митровград пети "Милорад Манич Луканяц” от даръци. Турнирът беше открит от Михаил Ива- 
Пирот и шести "Юмко” от Враня. нов, председател на стрелческия клуб от времето

В индивидуалното класиране най-добра сред на Маркович, а Зоран Геров, председател на ИО 
пионеркитее Бояна БиссрчичотПри.динасъс 178 на ОС, връчи признания на най-заслужилите за 
точки втора еТияна Савич от Тръстеник със 171, организацията на турнира, между които и Ружица 
трета е Мария Стоянови-, от Прокупис със 168, Алексова, треньор на стрелците а Дими тровград, 
четвърта Олгица Ангелова от Димитровград със

пион- 
членовете

нана

На 12 март се навършват 40 дни от смъртта 
на нашия мил съпруг, баща, брат и дядо

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ 
от село Груинци, Босилеградско

На този ден ще дадем 40-дневна панихида: 
в 10 часа ще посетим вечния г
груинските гробища, а в 11 часа па......
ще продължи в дома на семейството. 
Каним роднини и близки да присъстват на 
панихидата.
Опечалено семейство: съпруга Павлинка, 
синове Никола и Иван, снахи Славица и 
Невенка, внучки Надежда и Ивона.

ФУТБОЛ м на 
дата

му до
13НИХИ

БАЛКАНСКИ” ИЗПУСНА ПОБЕДА
ФК”Прогрес” - ФК ” Балкански” 1:1 (0:1) от мача димитровградските футболисти бяха

Р ^ _ _ .. добри и водеха до 75-та минута. Мача можеше да
Пирот, 28 февруари 1998 г. Игрището край рсши резервиезът Златкович, но не успя п иослед- 

”ЦигланаТеренът тревист, добър за игрсъ ната минута да излъже вратаря Соколов. Самият 
Зрители около 500, съдия Влада Цвешковичот мач сс отличаваШе с много интересни леща: тре- 
Пиш - 7. Голмайстори: Цекич в 75 мин. за Про- нь ът на "Прогрес” Глигор Пейчев е от Димит- 
грес" и Тотич в 20 мин. за ”Балкански . Жълти в ^ а на ^Балкански” Любомир Велькович е 

„,,Глони : В. Пейчев, Джунич и М. Тотич от ^ Пирот. ”Люти” противници бяха двамата бра- 
Прогрес", Митов, Димитров, Г?оргиев,Джуров ^ ^ Пейчев от ”Прогрес” и М. Пейчев от ”Бал- 

и Живкович оШ "Балкански". кански”. Вратарят на пиротския отбор довчера
В комшийското дерби в рамките на оссмнадс- беше в "Балкански , а па димитровградския в 

сетия кръг на Сръбска дивизия в Пирот сс срещ- "Прогрес”. Футболистите Цветкович, Тошич и 
наха отборите на "Прогрес” и "Балкански от Живкович в Димитровград са дошли от Пирот. 
Димитровград. Мачът, който предизвика голям в следващия кръг "Балкански е домакин на 
интерес, протече в борба в "окопи’ между двете "Ястребац” от Бляце. 
наказателни полета, като през по-голямата част

ио-

На 8 март 1998 година се навършват 8 години 
от смъртта на нашия брат

м-р ГЛИГОР (ГИГА) ТОТЕВ
от Димитровград, специалист по 

биохимия в Медицинския център в 
Кладово

Нашата братска любов и след осем годи 
все така топла, а спомените ни по теб 
така мили.
Опечалени: сестра Цеца и брат Архангел със 
семействата сид.с.
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ЗСарикапщреи е кран ЛЮБОМИР
НИКОЛОВ

ОРАТУВАНЬЕл

Кико дете млого обично кига дойду Покладе. Снег до колена, 
я я и по-старият ми брат узнемо секпируту, па айде у 
Шуматицу че идемо за оратняци. Тражимо четялг,сети прутове 
за оратняците Слама дома колко очечч. Напраимо оратняците 
целу неделю преди Покладе, туримо п.и нод сайван и чекамо. 
А кига дойде празникат нийе децата от целуту маалу изнесемо 
оратняците свак пред свою ижу, запалимо

държи: "Ората-копата, дай ми дедо момата, да ти не 
опърлим брадата!".

Ко мъиичкьи, не зиайеомо ни кой йе делата, пи коя йе 
момата. А кига се позамомчимо, я си мислео на Каравилю и 

бащу вой. Баща вой беше кьосав, по я си га бео замислил 
дека има браду доземи и ако не ми даде Каравилю, че га 
опърлим, та и нерчимът че му изгори.

Е, мииуше се пеколко годи не и моят най-добър другар от 
малуту Стоимен Завалията узе Каравилю. Ама не опърли он 
кьоеавуту браду на бащу вой - опърли се он. У църнете очи на 
Каравилю не биле само искре, кико нийе що мислеомо, а огьнь 
и ножар. Не мину година, па ка почеше да излате ония 
пламици, Бог да те пази. По цел дън трещеше 
"Стоимене, Бог да те убийе, донеси това, однеси онова, узни 
това, дай онова-" Ядън Стоимен се съви, не смейе главу да 
дигне, а камо ли у очи да ни погледа.

Требе да су разбрали комунистите дека това с "ората-копата" 
нейе баш инекикъв празник, та га забранише, да не се пърли 
момчинята, или барем да не се излагаю пред свет.

Еве от некою годин навам - пак почеше оратняците.
Некня преди Покладе, слушам децата кико орате: "Я 

събрал трийесе гуме!", каже йедно. "А я съм нашъл оеьмнайесе, 
ама шес су от трактор!”. Гледам у малуту натрупаше гьи на 
кама ре и си помисли: децата се такмиче кое повече че събере 
старе гуме, а после че дойде камион и че гьи продаду да узну 
некой динар. Сигруно су планирали да си купе нещо!

Дойдоше и Покладе! Леле боже, кига подпалише онея ми ти 
гуме, огьнь до небето. Па кига ми ти леже ония пушък, да ни 
подуши. Народ се затвара по иже, затвара пенджере, ама очеш: 
смрадат знайе ли за пенджере. Промъкну се унутра - да се 
подушимо. "Бабо - думам я на моюту - стедзай се че бегамо!"

"Куде че бегамо, марен те убил, да те не убийе, Покладе су, 
на Покладе не се иде никуде, а дома се седи, еве и колач съм 
замесила!"

"Седи се, ама съга не се седи, че ни помори тия смрад, че 
вачамо при сват Гогу, тая наша дечища от маалуту нищо не 
разбираю от Покладе. Оратуйе се с оратняци от сламу, а не се 
прае огньове оди стари; гуме!"

Бабата се поопиня йоще малко, па кига в иде дека смрадат 
истина че ни подуши, ударимо резугу и ватимо путат.

Елем очеш: илла кво и да видимо. На сваку кърстопутину 
децата струпала старудляк, запалила га, Цариброд, бог да ме 
прости заприличал кико Лае Вегас, тека свитнул, може иглу да 
найдеш насред пут, ако си гьу изгубил А за пушъкът и смрадат, 
да не ви оратим. И едва одокамо сват Гогу, тека се беше зарезил.

"Е, свате, кво йе това чудо?"
"Ама чула децата дека йе традиция да се пали огьнь на 

Покладе, па еве_"
"Изедем ти теквуя традицию - реко я през кагальицуту - нема 

ли кой да им каже ко се прайе оратняци?"
"Изгледа нема! Тека че ни номоре!"
Седомо нийе и почемо да се съсечамо кико йе било йедно
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- Абе, мужу, това ли йе онова од лапи, пластично?\

Нищо не го интересува 
и нищо не знае, 
да чеше не обича, 
нишо желае.

Дребна душичка той е, 
да клюкарешоа обича, 
това му е храната 
и "човек” се нарича.

От носа си нищо 
йо-далеч не вижда, 
но кажи му истината - 
ах, колко се обижда!

Това е нашият човечеи, 
нашият "интелектуален” 
нашият истински егоист, 
нашият Провинциалист.

съм

Уж има дийлома, 
уж някакво образование, 
найразно му е всичко, 
щом няма желание.

Живее човекът живот "щастлив", 
мале, че живот е туй - 
без обич, без гордост, без страст, 
само Празни Приказки за туй, онуй.

Вукица И. 
Стоименова

ОПАСНО ПОЛОЖЕНИЕМоля, без докачение
Състоялото се тези дни заседание на Изпъл

нителния отбор на Общинската скупщина в Ди
митровград беше прекъснато за известно време 
от баба Вишня от Драговита. За да се "отърве” от 
нея, председателят й насрочи среща след един час.

- Добре, - съгласи се баба Вишня, - ама ако пак 
тека сте се събрали а не ме примиш, че буде опас
но полжение!

Тъй като баба Вишня влезе на заседанието с 
голяма сопа, положението наистина можеше да 
стане опасно за всички.

НАТИСК
Разисквайки за необходимата поправка на рав

ния покрив на Старческия дом и възможностите 
за разширяването на дома, председателят на ИО 
на ОС напомни, че натискът за настаняване в него 
е по-голям от този в студентските общежития.

Имайки предвид по колко години следват, май 
е по-добре някои студенти още сега да конкурират 
за старческия дом.

А.Т.

АССНгазх Помощрисува: БДкшггров

&лй - наь-после.
помогна НА С*ЛРУгу\Г/\ си

време, кико смо ирерипували запалените оратняци и кико смо 
гьи въртели и окали: "Ората-копата-" По йедно време сват Гога 
че рече:

"Е свате, съга ясно ли 
вевруари беше кико пролет, па све живо се разцъвте?"

"Защо?"
Па не видиш ли дека Землюту су загреяли с теквия огньове, 

дотам, га снегат се изтопил йоще у небесата..."
"А пушакът?"
Пушакът йе легъл у польето, по житата, па после се чудимо 

ещо имаю главню и гьи пърскамо, а нищо не помага. Нийе 
палеемо сламицу колко за адет, да изгори лошото у житага, па 
и при човека, а съга пале огьнь да изгори Землята!" - рече сват 
Гога и понесе

- Радиото да е> лоаА
ги а а разгло -
биш/ врв Л с е нВ.[ сгтлЗхзтТ*?

ти йе защо туя зиму нема снег, а
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ла
църгу да затиска дзвиркьете на пенджерете.
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