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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

■з АПРИЛ 1998 г.* ЦЕНА Шш
ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ МИНИСТЪРА 

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 
ОБСЪДИ ПОЛОЖЕНИЕТО В КОСОВО И МЕТОХИЯ

СЦЕНАРИЙ БАЛКАМСЖИТЕ 

ДЪРЖАВИ САМИ 
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НОВ ПРИЗИВ 

ЗА ДИАЛОГн е се мина много време 
от оповестяването до 
въвеждането на сан

кциите срещу нашата стра
на заради Космет. Макар и 
етапно, и тоя път нещата 
се разиграват по установе
ния вече и проверен стар 
сценарий.

Най-напред бяха поста
вени изисквания пробле
мите в Косово и Метохия да 
се решават чрез диалог. 
Нямаше да има нищо нере
дно, ако и на двете страни 
бяха възложени условия и, 
разбира се, наказания за 
неизпълняването им. Стро
го датирани условия обаче 
бяха поставени само пред 
едната страна - сръбската. 
Основното бе - Сърбия да 
изтегли специалната си по
лиция от Космет и да за
почне диалог с косметски- 
те албанци. При това кате
горично се твърди, че Кос
мет е част от Сърбия и Юго
славия и че няма никакво 
прекрояване на границите.

"Има нещо гнило в Да- 
възкликна

• Правителството подкани представителите на албан
ците за разговор на 7 април в Прищина и констатира, 
че лидерите на албанските партии носят цялата отго
ворност, задето още не е започнал истински диалог • 
Подчертано е значението на най-широката подкрепа 

териториалната цялост на Сърбия и Югославия и 
енергичното осъждане на сепаратизма и тероризма
на

На заседанието си във вторник правителството на Република 
Сърбия призова представителите на политическите партии на ал
банското малцинство да дойдат на разговор на 7 април в сградата 
на републиканското правителство в Прищина. Както 
официалното съобщение, освен публичния призив, правителството 
на Сърбия е изпратило и писмени покани до представителите на 
политическите партии и други известни личности от албанското 
малцинство: Ибрахим Ругова, Адем Демачи, Люльета Пуля - Бе- 
чири, Марк Красничи, Хайру Горани, Хивза Ислями, Махмут Ба
кали, Азем Власи, Ремзи Колъгеци, Катюша Яшари и Гани Яшари.

И този път правителството на Сърбия потвърди решимостта и 
готовността си за откровен и непосредствен диалог, в който да 
бъдат намерени общоприемливи решения за всички въпроси във 
връзка с осъществяването на техните човешки и граждански права 
и самоуправлението в съзвучие със световните стандарти. За разго
вора в Прищина правителството формира делегация, начело с вице
премиера Ратко Маркович, а членове на делегацията са вицепре
миерите Милован Боич и Томислав Николич, Андреа Мнлосав- 
левич, министърът без портфейл Иван Седлак и председателят на 
Външнополитическия отбор на Скупщината на Сърбия Ратомир 
Вицо. В разговора ще участват и представители на парламентар
ните партии, както и специалният пратеник на президента на СРЮ 
и подпредседател на съюзното правителство Владан Кутлешич.

Правителството на Сърбия оцени положително тенденцията 
към подобряване на сигурността и нормализиране на обстановката 
в Косово и Метохия. Редовният състав на полицията успешно из
пълнява задачите си в защитата на обществения ред и имуществото 
на гражданите. Правителството констатира, че и в страната, и в 
света положително беше приета Декларацията на президента на 
Сърбия Милан Милутинович и неговият призив за директен и 
безусловен диалог с представителите на националните малцинства 
в Косово и Метохия. Отделно е подчертано значението на най- 
широката подкрепа на териториалната цялост на Сърбия и Юго
славия и енергичното заклеймяване на сепаратизма и тероризма, 
което ясно показа, че международната общност категорично се

В разговора с Надежда Михайлова югославският президент 
Слободан Милошевич изтъкна, че балканските държави и 
народи трябва да афпрмират съвместните си интереси 
заради икономическия си просперитет и културното си раз
витие

се казва в
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От една страна се твър

ди, че Космет е в рамките 
на Сърбия и на Югославия, 
и едновременно с това се 
търси тази, същата Сърбия 
да изтегли собствената си 
полиция от собствената си 
територия. Какво тогава 
остава от принципа за не
намеса във вътрешните ра
боти на суверенни държа
ви? Или все още е жива те
орията за "ограничения су
веренитет"? Как по друг 
начин да се разбере нас
тояването за преговори 
чрез международен пос
редник, и то не със сръб
ските власти, а с федерал
ните, сиреч югославските?!

Няма място за учудва
не. Сценарият, както каза
хме, е познат и вече про
верен. Старите, вътрешни 
административни граници 
бяха провезгласени за дър
жавни. Ако не беше така, 
кога щяха да се обособят 
не само новите държави на 
просторите на предишна 
Югославия, но и в бившия 
СССР, Чехословакия и... До 
тук! Това важи само за бив
шите соцстрани. Какво ти 
Обединено кралство с Ир
ландия, каква Баския или 
Корзика?

Сценарият е ясен, а 
целта - още повече. Космет 
трябва да стане федерал
на единица в СР Югосла
вия. А сетне - знае се. При
мерите познати, кръвта не- 
засъхнала...

Президентът Милошевич в разговор 
с министър Надежда Михайлова

Президентът на Съюзна република Югославия Слободан Ми
лошевич прие на 28 март в Белград министъра на външните работи 
на Република България Надежда Михайлова и нейния домакин 
Живадин Йованович, съюзен министър на външните работи. По 
време на разговора президентът Милошевич изтъкна, че балкан
ските държави и народи самостоятелно трябва да определят соб
ственото си бъдеще и да афирмират съвместните си интереси 
заради икономическия си просперитет и културното си развитие. противопоставя на това зло.

Правителството на Сърбия констатира, че лидерите на албан
ските политически партии носят цялата отговорност, задето още не 
е започнал истински диалог, въпреки че официалният призив за 
разговори беше нсколкократно повторен. Също така правител
ството съжалява, че тези представители игнорират призива на меж
дународната общност и все още не са осъдили тероризма.

Съюзният министър на външните работи Живадин Йованович 
миналата събота води разговор с министъра на външните работи 
на България Надежда Михайлова, която пребивава на еднодневно 
посещение в СР Югославия. 13 откровения и прия телски разговор е 
обсъдено състоянието на билатералните отношения и насоките за 
по-нататъшното им развитие. Разгледани са предстоящите актив
ности за развитието на многостранно сътрудничество между стра- 

Балканския полуостров и Югоизточна Европа в духа на 
Критската декларация. Разменени са и информации за вътрешното 
развитие и реформи те в двете страни.

Констатирано е, че съществуват значителни възможности за 
ускорено развитие на двустранното сътрудничество, особено в 
областта на стокообмена, транспорта, комуникациите, технологи
ите, финансите и т.н. Подчертано е значението на предстоящото 
заседание на смесената комисия за икономическо сътрудничество.

Югославската страна смята, че е необходимо да се ускори реа
лизирането на идеята за създаване на зона за свободна 'търговия, 
понеже но този начин ще бъдат създадени възможности за пълно- 

ползване на националните и регионалните човешки и ик-

РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВОните от
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Съюзното правителство реши да установи нов курс на национ
алната валута: шест динара за една марка.Това значи уточняване на 
единен и реален курс на динара към чуждестранните валути, и 
едновременно с това осигуряване на такъв обем на валутните рез
ерви за покритие па паричната маса,което значи създаване на ус
ловия за свободен обмен на динара за валута и обратно.

Паралелно с това валутният пазар веднага ще започне с удо
влетворяването на легитимното валутно потребление в страната.

Както заяви съюзният премиер Радое Контим на пресконфер
енция в сряда,една от причините за девалвацията е насърчаването 
на износа чрез засилване на конкурентноспособността на нашето 
стопанство на международния пазар е цените си и чрез обмена на 
валута с гражданите, което би трябвало да спомогне за увеличава
нето на валутните резерви. Девалвацията няма да повлияе върху

(Но стр. 3)

ценно
ономичсски потенциали. Същевременно така ще бъдат създадени 
добри рамки за развитие на пазарното стопанство, ускорено ик
ономическо и обществено развитие, намаляване на икономическ
ото изоставане и включване на нашия регион в европейските ин
теграции.

Оценено е, че разговорите ще допринесат за по-доброто аза- 
разбирателство във връзка с всички други въпроси, ще на- 

политическия диалог и добросъседското сътрудничество,
им но 
сърчат
основаващо се на трайните съвместни интереси, взаимното ува
жаване и ненамесата във вътрешните работи, се казва в съоб
щението на Съюзното министерство па външните работи.
. (Изпиления /ш Ж. Йованович н /А Михайлови след ра.поворнте 

- сШр.2)
В. Боговя



ПРЕЗИДЕНТЪТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ПОЛСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ)
СЪТРУДНИЧЕСТВО САМО НА 

РАВНОПРАВНИ ОСНОВИ
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
България е вън 

втората група• В разговор с министъра Броипелин Гсрсмск президентът Милошснич подчерта, чс СР Югослапим с отпорена 
за сътрудничество с ОССЕ, което значи възстановяване на праната на нашата страна да участта н дейността на 
всички органи и тела на Организацията за сътрудничество и сигурност н (Сиропа

Югославският президент Слобо- роса за приемането на Фелипе Гон- 
дан Мнлошевпч прие полския мин- салес като негов специален прате- 
нстър на външните работи Бронпс- ник. 
лав Геремек п домакина му, юго
славския външен министър Жнва- 
дпн Йовановнч. В разговора са об
менени мненията, касаещи сс за сът
рудничеството на Югославия с 
ОССЕ, която в момента сс прсдсс- 
дателствува от Полша.

СР Югославия с отворена за сът
рудничество с гази организация на 
равноправни основи, което подраз
бира възстановяване на правото на 
нашата страна да участва в работата 
на всички органи н тела на ОССЕ, 
каза президентът Мнлошевпч.

Министър Геремек постави въп-

На заседание на Министерския съвет на Европе
йския съюз, състояло се на 31 март т.г. в Брюксел, бе 
решено да започне процес на разширяване на ЕС. По 
този повод бе организирана церемония, на която при
състваха и външните миниегри на страните-кандидати 
от Източна Европа.

Държавите, които кандидатстват за членст во в Съ
юза, са рсзпрсдслеии в две групи, като първата от тях 
включва Чехия, Полша, Унгария, Словения и Кипър,в 
втората обединява България, Литва, Латвия, Словакия 
и Румъния. Очаква се, че страните от тази група скоро 
ще бъдат включени в преговорите за "подготвително" 
членство.

понеже нашата страна желае да 
нормализира статута си в ОССЕ и 
отново да заеме полагащото й се 
място. Президентът подчерта, че с 
последователната си политика на 
отвореност Югославия настоява за 
развитие на добросъседските отно
шения с обкръжаващите я страни, 
както и за укрепване на равноправи
ето, разбирателството и доверието 
между държавите и народи те, с ко
ето несъмнено допринася за опазва
нето на мира и стабилността в Ев
ропа, и особено за укрепването на 
регионалната сиг урност и сътрудни- 
чсство на Балканите.

Президентът Мнлошевпч отго
вори, че топа за нас не е персонален 
въпрос и чс с негова работа кой ще 
бъде пратеник. Същността на тоя 
въпрос е мандатът на пратеника на 
ОССЕ. Б този смисъл не може да се 
приеме чужд пратеник за Косово, 
което е вътрешен проблем на Ре
публика Сърбия. Всеки пратеник на 
ОССЕ - господин Гонсалсс или ня
кой друг, който бъде изпратен да 
разговаря с представител и па юго
славското правителство за норма
лизацията на отношенията на СР 
Югославия с ОССЕ, с добре допгьл,

ВИСШИЯТ СЪВЕТ НА БСП:

Влизането на България в 
НАТО е неприемливо

Официалното становище на социалистите за НАТО 
е, чс влизането на България в Северноатлантическия 
съюз е неприемливо. Един от аргументите им е, чс 
въпреки усилията за трансформация НАТО запазва 
същността си на военен политически съюз, която с 
фиксирана във Вашингтонския договор от 1949 
и намеренията за промяна са далеч от реализация.

Ако от отбранителен съюз НАТО се трансформира 
в общоевропейска структура за сигурност, възможно е 
БСП да преосмисля позицията си, каза Иван Гайтан
джиев, председател на Комисията на ВС на БСП по 
външната политика, националната сигурност и между
народните връзки. Партията потвърди позицията си, че 
трябва да има референдум за НАТО.

Социалистите смятат, че България трябва да бъде 
активен участник в инициативата "Партньорство за 
мир” и в Североатлантическня съвет за сътрудниче
ство.

ИЗЯВЛЕНИЯ НА ШЕФОВЕТЕ НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА СРЮ И БЪЛГАРИЯ СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ

ЗАСТЪПВАНЕТО ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Е ПОДКРЕПА НА СЕЦЕСИЯТА
година

• Ж. Иоваиопнч: ” Сърбия и ГЩГ 
Югославия смятат, че Косово и 
Метохия е вътрешен въпрос и Й” 
затова не е нужна каквато и да е 
чуждестранна намеса"

• Н. Михайлова: ” Единствени- Йр 
ят път към Европа е въпросите
да се решават с помощта на раз- (Щ 
говори” АСЕН АГОВ:

След срещата си с шефа на бъл
гарската дипломация Надежда Ми
хайлова министърът на външните 
аботи на СР Югославия Живадин

България - домакин на 
председателите на парламентитеЕованович заяви, че разговорите са гтч 

били "твърде кратки, твърде съдър- 
жателнн и полезни".

"Аз мисля, че съседните страни 
могат много да допринесат за на
сърчаването на диалога и да помог-

България догодина ще бъде домакин на срещата на 
председателите на парламентите на асоциираните към 
ЕС страни от Централна и Източна Европа, каза пред
седателят на Комисията по външна н интеграционна 
политика Асен Агов.

Предложение за това е направил председателят на 
Народното събрание Йордан Соколов. То е било при
ето от участниците в двудневната среща в Букурещ на 
председателите на парламентите на асоциираните към 
ЕС страни от Централна и Изотчна Европа с предсе
дателя на Европейския парламент Хосе-Мария-Роблес- 
Хил Делгадо.

Дневният ред на срещата у нас догодина ще бъде 
подчинен на законодателните приоритети на страните 
от Централна и Източна Европа по пътя им за присъед
иняване към Европейския съюз.

Беше съобщено на колегите, че България се ори
ентира към същински преговори към 2001 година, кога- 
то ще бъде в състояние изцяло да покрие критериите за 
започване на преговорите", каза г-н Агов. Според него 
се очаква през 2001 година България да бъде между 
първите страни, конто ще могат да покрият критериите 
на европейския валутен съюз.

Българските парламентаристи са подписали и план 
за сътрудничество с комисията по европейските въп
роси на румънския парламент. Два пъти в годината ще 
се провеждат редовни консултации. Първата среща на 
румънските и българските парламентаристи е насро
чена за 9 и 10 май тази година в съседния на Силистра 
румънски град Кърълаш. Според Асен Агов главните 
въпроси ще бъдат свързани с визовите проблеми и из
важдането на България и Румъния от "черния" визов 
списък.

От разговора на Ж.Йованович с Н.Михайлова

тпвни последици за цяла Югоизто
чна Европа” - каза Михайлова.

Гостенката от България напом
ни, че страните от Югоизточна Ев
ропа са присъствали на заседанието 
на Контактната група в Бон и обя
сни, чс по време на тази среща е 
взето под внимание мнението на те
зи държави. Михайлова окачестви 
това като добър знак и допълни, че 
с особено важно въпросите в тази 
част на континента да се решават с 
помощта на разговори. В заключе
ние тя каза, че това е единственият 
път към Европа.

Българският шеф на диплома
цията обясни, чс Косово не може да 
бъде вътрешен проблем, като се 
има предвид големият брой страни, 
които разглеждат този въпрос. Тя 
заяви, чс е дошла в Белград, за да 
помогне този проблем да не се пре
върне във вътрешен п за другите 
държави, добавяйки, че е необходи
мо да се приближат твърде проти
воположните позиции на двете стра
ни в конфликта. На въпроса за санк
циите Михайлова отговори, че тя е 
настоявала да се схване цялата те
жест* на последиците от евентуални 
санкции.

В разговор с външните минис
три на страните-членки на Контак
тната група министър Михайлова е 
застъпила становището, че не би 
трябвало да се позволи от санкци
ите да пострадат и съседните на 
Югославия страни. "Ние изцяло 
подкрепяме становището на Кон
тактната група, че позициите на две
те страни трябва да се приближат и 
че проблемите трябва да се решават 
чрез диалог" - каза Михайлова и 
подчерта: "Ключът за разрешава
нето на проблема е именно в това: 
двете страни да седнат и да разго
варят.”

грама е сецесията, на ония, чнято 
публична програма е застраша ванс- 

нат да се предотвратят намеренията то на и„тегриТета на Сърбия. За- 
на чуждестранните фактори, които това имеино посредничеството е не- 
се опитват да използват някои труд- приемливо.”
ности в Косово и Метохия, за да се По е шефа на югослав_ 
месят в нашите вътрешни работи и ската дИПломацня в разговора е об- 
да изпробват някои свои концепции, ^„о сътрудничеството между 
Наи-добрнят начин, по които магат Югославия и България, както и съв- 
да ни помогнат съседните страни, е местните усилия за подобряване на 
да афирмират разбирателството, регионалното сътрудничество на 
добросъседското и сътрудничест- балканските 
вото - подчерта Иованович.

Югославският външен
страни и страните от 

Югоизточна Европа. "Също така 
разменихме и информации във 
връзка с реформите н стратегичес
ките определения на двете страни в 
рамките на европейската опция. Го-

минис
тър спомена и декларацията на 
страните от Югоизточна Европа, за 
която той каза, че "съдържа опре
делени принципи , каквито са прин
ципите на Организацията за сигур
ност и сътрудничество в Европа, за 
уважаването на териториалната ця
лост на страните, осъждането на се-

ворихме и по други въпроси, раз
гледахме перспективите за по-ната
тъшно усъвършенстване на добро
съседските отношения между Юго
славия и България на основата на 
съвместните интереси, разбирател
ството, уважаването и ненамесата

....____ във вътрешните работи" - поясниничество в решаването „а един та- ЖивадинР йовановнч. 
къв вътрешен въпрос представлява 
отклонение от тези принципи, то не 
е голяма помощ, даже бих казал, че

паратизма и тероризма и в това от
ношение това са добри становища”. 

"Обаче застъпването за посред-

Българският министър на вън
шните работи Надежда Михайлова
изказа задоволст во от разговора си 
с югославския й колега Йовановнчто затруднява реализирането на 

предложената от правителството на 
Сърбия платформа: въпросите да се 
решават чрез непосредствен диалог 
без условия и в рамките на Сърбия” 
- каза министър Йовановнч.

Той обясни становището на Сър
бия по въпроса за посредничество
то: "Сърбия, тъй като става дума за 
нейн вътрешен въпрос, предложи 
платформа за безусловен, откровен 
и непосредствен диалог. Сърбия и 
Югославия третират този проблем 
като свой вътрешен въпрос и затова 
не е необходима каквато и да е чуж
дестранна намеса. Ето защо застъп
ването за посредничество представ
лява директна и индиректна подк
репа на ония, чиято публична про-

и уточни, че са разгледани въпроси 
във връзка с реформите в двете 
страни и сигурността в региона. Ми
хайлова поясни, че министър Йова- 
нопич я с запознал със становищата 
на СР Югославия по въпроса за Ко
сово, а тя е запознала югославския 
си колега с декларацията за Косово, 
която приеха страните от Югоизто
чна Европа.

"Предадох загрижеността на 
всички мои колеги от Югоизтична 
Европа и тяхното желание да се на
мери политическо решение за Ко
сово. Не трябва да се позволи раз
ширяване на конфликта, който би 
могъл да засегне и съседните дър
жави, а това би имало твърде нага-

Международен търг за 
нефтопровод

Обявен е международен търг за консултант, който да 
извърши предварителни проучвания за нефтопровода Бур
гас- Александруполис от гръцката национална нефтна ком
пания Депа и консорциум "Траки", съобщи на БТА прес
центърът на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.

Средствата за проучване и проектиране са осигурени от 
програма Интерег 2, която финансира страните, членки на 
Европейския съюз.

Търгът е обявен в бюлетина на ЕС и в два гръцки 
икономически бюлетина, уточнява пресцентърът. До 1^ 
май заинтересованите инженерингови фирми трябва да по- 
дадат офертите си, след което ще бъде обявена консул
та нотката фирма, спечелила търга.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в ДИМИТРОВГРАД 1 МАРКА - 6 ДИНАРАС 8,5 %ПОВЕЧЕ ПАРИ В 

ОБЩИНСКАТА ХАЗНА
(От стр. 1)

покачването на цените - каза Контич и добави, че комерсиалният
курс на динара вече по-дълго време е стабилизиран на равнището 
между 5,6 и 5,8 динара за една германска марка. Това на практика 
означава, че това равнище на валутния курс се прилага във валут
ните трансакции и че вече е вграден в цените на изделията и ус
лугите, или поне в цените на огромното мнозинство изделия и 
услуги. Впрочем това показва и повишаването на цените в края на 
миналата и в началото на тази година, което се движеше между 1,5 
и 3 процента средно на месец. Съюзното правителство смята, че 
почти за две трети от вносните изделия е направена нивелация на 
цените съгласно комерсиалния курс, така че не трябва да се очакват 
внезапни покачвания на цените в предстоящия период.

Известно покачване на цените може да
вносни субстанции, които са внасяни досега съгласно офи

циалния курс на динара от 3,3 динара за една марка. Това преди 
всичко се касае за петрола и дериватите му, суровините за лекар
ства и друго, както и въз основа на повишаването на митническата 
основа, която, както виждате, надминава 80%, както и въз основа 
на повишената данъчна основа. Всички други евентуални покач
вания са необективни и доколкото има такива, съюзното и репуб
ликанските правителства строго ще прилагат Закона за цените.

На прерсконференцията говори и губернаторът на Югослав
ската народна банка Душан Влаткович, който заяви, че девалва
цията на динара значи установяване на единен курс. По такъв 
начин ще бъдат обезпечени достатъчни валутни средства и за граж
даните, и за стопанството.

- Наше определение и занапред си остава да запазим паричната 
на около 9 милиарда динара и това ще правим все докато на 

практика не се осъществи пълна ценовна и валутна стабилност и 
докато не бъдат създадени условия, чрез съвкупните реформи да се 
стигне до цялостно покритие на платежния баланс чрез износ и 
други валутни доходи, за който в предстоящия период очакваме да 
бъде забележителен и поради реалния курс, който бе установен 
през 1995 година, така че са излишни опасенията, че сегашната 
обстановка трудно може да се запази за по-дълъг период.

С деловите банки е договорено за повишаването на платежната 
им способност динарските и валутните средства да се третитат по 
единна методология. Това значи, че с продажбата на валута на 
единния валутен пазар, банките ще могат да си обезпечават динари, 
необходими за запазване на платежоспособността им. Оповестено 
е и намаляване на лихвите. С новите мероприятия на съюзното 
правителство, базиращи се върху строгото ограничение на бю
джетните разноски се обезпечава общественото потребление да не 
надмине 50% от бруто обществения продукт. С изменения в зак
оните ще се установи и единна данъчна система, а републиките са 
натоварени със задачата да преразгледат данъчните облаги в тяхна 
компетенция. Одтелно внимание се посвещава на повишаването на

ров. председател на Изпълнителния отбереш 
“от ТоКвУаП сГгГа °бОС1“йки предложени^
оюджет. I ова са. да се запази достигнатото пак 
нище от миналата година без нови натоварвания 
на стопанството, да се задържи миналогодишното
дост™оНасСп°ЧНаЛШ,Те ™ « Д- се обезпечат достатъчно средства за инвестиции. За това е
бГдеТ5Ж2е2Н5°319 ГеТЪТ ЗП НаСТ°~ годинака 
оъде 13 225 319 динара, което с 8.55% е повече в 
сравнение с миналата година.

Заплануваният бюджет ще се "напълни” пре
ди всичко от данъка върху оборота, който се осъ
ществява на територията на общината. Според 
съответния закон общината взима 3,5% от този 
данък. По такъв начин 
йона

да достигнат 2 310 000 динара. 
Когато става дума за разходите, 

средства ще се отделят за инвестиции в комунал
ната, пътната и жилищната област - б 630 319 
динара или 54,5% от бюджета. Но веднага трябва 
да се изтъкне, че в тази

най-много

сума са и средствата, 
предвидени за спортната зала (които се обезпе
чават от отделни източници) от около 5,5 милиона 
динара.

Значително се очаква вез основа насе увеличават и средствата за по
мощ на местните общности. Докато

онези
през мина-

лата година за тази цел са изразходвани близо 500 
ШО, тази година са запланувани 800 хиляди динара, 
^а социални грижи са предвидени над 300 000 
динара. Понеже тази година с провъзгласена за 
Година на културата, то 200 000 динара са пред
назначени за ознаменуването на 110-та годишни
на на театъра и 100-годишнината на Народната 
библиотека, а предстои и годишнина на органи
зацията на Червения кръст.

За пръв път в бюджета са предвидени 150 000 
динараза подпомагане на развитието на частния 
сектор в селското стопанство. Предложеният бю
джет бе приет с 23 гласа ”за” и един "против”.

се очакват над три мил- 
динара. Друг източник са т.нар. допълни

телни критерии, въз основа на които в общин
ската хазна ще се влеят 3 920 000 динара.

Що се отнася до приходите на локално равни
ще, те са запланувани на миналогодишно ниво, с
минимално повишаване от около 5%. конто тряб
ва да бъдат осъществени чрез по-навременно 
събиране на приходите. Местните приходи трябва маса

А.Т.

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ СА 
ИЗРАЗХОДВАНИ НАД 1 200 000 ДИНАРА

Най-голяма част от тези средства е изразходвана в местната общност Босилеград - 650 819 динара, 
след това в Горна Любата - 120 516 динара и Ранчиловцн 79 265 динара

За решаването на комунал
ните проблеми в Босилеградска 
община през миналата година са 
изразходвани 1 228 143 динара. В 
29 местни общности са прокара
ни 30 километра нови селски и 
махленски пътища, а 175 кило
метра са разширени и разчисте
ни. Изразходвани са и над 3400 
кубически метра чакъл и пясък 
за отделни улици и участъци на 
пътища, поставени са стотина 
метра пропусквателни тръби, 
построени са десетина пешеход
ни мостчета...

Най-много комунални сред
ства са изразходвани в Босиле
град - 650 819 динара. Полови
ната от тези средства (327 805 динара) са изразход
вани за асфалтирането на улиците "Църноок”, 
"Груински път”, ”29-ти ноември” и част от ули
цата "Георги Димитров” и Кея на Добродолския 
поток, а изпълнител на работите бе Пътното 
предприятие от Враня. 150 000 динара са изразход
вани за уреждането на улиците "Славчо Динов”, 
"Първомайска”, "Никола Тесла", и "Осми март”, 
както и за отделни работи на пътя към Добри дол 
и Милевци. 50 000 динара са изразходвани за регу
лацията на двете вади за напояване, 40 000 динара 
за поддържането на чистотата в града, около 25 
000 динара за улично осветление, близо 50 000 
динара за други дейности в града.

Освен в Босилеград, значителни средства са 
изразходвани и в местната общност Горна Любата 
-над 120 000 динара и това най-много за разчиства
нето и разширяването на махленските пътища, 
както и в местната общност Райчиловци - 79 265 
динара, повече от които са изразходвани за чис
тенето и регулирането на три-четири долини, ко
ито всъщност са пътища за отделни махали и сел
ски квартали. За прочистване и разширяване, а на

производството, като се изхожда от предпоставката, че такова 
увеличение, преди всичко, може да се основава върху повишения 
износ.

ПРЕМИЕРЪТ МАРЯНОВИЧ ОТКРИ ПАНАИРА НА АВТО
МОБИЛИТЕ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПОЛИТИКАТА 
НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, 
СТАБИЛНОСТ И РЕФОРМИ

места и прокарване на нови пътища в останалите 
местни общности са изразходвани: в Ресен - 39 935 
динара, в Мусул - 37 171, Бистър - 35 951, Долна 
Лисина - 28 328, Гложйе - 27 127, Горна Лисина - 25 
671, Дукат - 21 824, Долна Любата - 21 700, Горно 
Тлъмино - 21 707, Горна Ръжана - 18 117, Долно 
Тлъмиио- 17732, Рикачсво -17322, Белут- 16440, 
Извор -15688,Долна Ръжана-15 094,Църнощица
- 14 304, Ларалово - 13 648, Караманица - 12 584, 
Плоча - 7568, Груинци - 5977, Барйе - 5544, Злидол
- 5456, Милевци - 3900, Назърица - 1548, Млек- 
оминци - 1540 и Рибарци - 924 динара.

В местната общност Буцалево, Броеница* Го- 
леш, Ярешник, Доганица, Жсравино, Радичевци п 
Бранковци през изтеклата година нищо не е рабо
тено.

Министър-председателят на Сърбия Мирко Маряновнч откри 
на 27 март в столицата 37-мия международен салон на автомо
билите, манифестация, която ще продължи до 5 април и на която 
се представиха повече от 550 изложители от страната и чужбина. 
След тържественото откриване премиерът Маряновнч, придру
жаван от министрите Влайко Стоилкович, Алерксандар Вучич и 
Лука Митрович, от председателя на Републиканската стопанска 
камара Момир Павличевнч и председателя на синдикатите Томис- 
лав Банович, обиколи щандовете и разгледа най-новите модели на 
световноизвестните производители на автомобили - "Мерцедес”, 
Ауди”, "Рено”, Фолкснаген”,”Хюндай" и други, 
ските производители "Застава” и "Икарбус

"Правителството на Сърбия няма да променя основната си стра
тегическа политика. Не можем да я променяме, защото това е 
политика па стабилизация, развитие и на реформи, което у нас е 
прието с консенсус. Народът желае реформи, не само за да се каже, 
че вървим към реформи, а за да живеем по-добре. А за да може да 
се живее по-добре, трябва много неща да бъдат направени в пред
стоящия период, каза премиерът Маряновнч след обиколката на 
Панаира на автомобилите в Белград.

Сформирахме правителство на народното единство. В прави
телството влезе Радикалната партия и ние вече не си говорим ’ ние” 
и "вие". Ние говорим за правителство на народното единство. Впро
чем, това правителство изразява волята на избирателите и аз очак
вам, че ще имаме голяма подкрепа и в Парламента, и сред народа. 
Тъй като в Парламента имаме общо 192 депутати, това значи, че за 
такова правителство са гласували четири пети от избирателите - 
поясни премиерът Маряновнч и добави - Резултатите от полити
ката па това правителство, ще бъдат резултатите за цялото стопан
ство и поради това пие нямаме право на застои. Наистина, работим 
при затруднени условя, йод външен натиск. Поради топа трябва да 
се осланяме на всичко онова, с което разполагаме, да използваме 
всички вътрешни ресурси и едновременно с това да поддържаме 
делови връзки п с чужбина.

Оповестявайки, че приватизацията през тая година ще бъде 
мащабна, Маряновнч посочи че с пазарните си мероприятия пра
вителството е създало условия за отвореност към света, че прив
личането на чуждестранни капитали е възможно. Фирми от чуж
бина са заинтересувани за акции в наши предприятия, особено в 
циментовите фабрики, пивоварните, големите системи, търго
вията, хотелите...

както и югослав-
Изразходванитс през миналата година сред

ства за комунално строителство са осигурени но 
следния начин: 991 164 динара от Дирекциата за 
пътища и строителни площи, 232 915 динара от 
местното самооблагане и около 65 000 динара от 
други общински източници.

м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МО ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТА Е КОМУНАЛНАТА ПРОГРАМА
Членовете на Съвета приеха и предложената 

програма за дейностите в комуналната и пътната 
област на територията на Димитровградска об
щина за 1998 година, която е съставена отексперт- 

служба към Общинската скупщина в Димит-

В края на миналата седмица се проведе засе- 
Съвета на местната общност Димитров

град, на което бе приета равносметката на МО за 
1997 година, както и финансовият й план за тази

ЛСпоред равносметката, приходите на МО през 
година са възлезли на 613 278 динара, а 

568 663 динара. Около 50 на сто от

дание на

ната
ровград.

Участниците в разискванията подчертаха, че 
през тази година ремонтът на градската тоалетна 
трябва да бъде приоритетна задача. Освен това те 
акцентираха и върху факта, че през летните : : : 
сеци улиците в града трябва да се мият по-често и 
че на местата, където трябва да се постави канали
зационната инсталация, трябва да се решават по- 
ефикасно спорните имуществено-юридически 
въпроси.

миналата 
разходите - на 
пренесените в тази година финансови средства ще 
сс изразходват за реставрацията на димитровград- 

... черква "Рождество Богородично”.
За тази година са запланувани приходи от 623 

467 динара. Тези средства ще се подсигурят пре
димно от местното самооблагане. За инвестици
ите в комуналната област сс предвижда да 
разходват над 550 хиляди динара.

мс-

ската

се и I-
Б.Д
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕПАТРИАРХ ПАВЛЕ ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИ
ТЕТА ЗА ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА ЮБИЛЕЯ НА ХИЛЕН- 
ДАРСКИЯ МАНАСТИР ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА 

ЧЕШМА В БОСИЛЕГРАДВСЕНАРОДНО ЧЕСТВАНЕ пойни и енергично що се противопоставят на вси
чки лъжи и клевети, насочени срещу Сърбия иКъм края на март та'. Общинският отбор на 

Съюзи на бойците в Босилеград проведе 
напие па което бе обсъден отчетът за дейността Югославия.
I т ч о рга ни запи ята през изтеклата година и приета И в програмата си за тази година борческата
пртг^мп з","т^з тази годни" В отчела и в организация в Боаилефвд е тат^чс изащ;-
разискваиията бе подчертано, че борческата ор- „„ революционните традиции „
ПИППаЦНИ, иъирски М«ИСрИс1Л11И1С и рул опазването иа всички исторически СИМВОЛИ И НИ-
нарушеното здравословно сз,сгоят ис , метници В документа са залегнали и други вън-
членовете, успешно е реализирала запланун. ни е мс< ни, Ю Д У ул1ф;шс на всички видоне бор-

и съ- щи та

васе-
Юбилсйннтс мпннфсстпцин щс бъдат процедени п съзвучие с
църковните канони

Негово светейшество патриарх сръбски господни Павле с чле
на Светия синод на Сръбската православна църква ирис

Комитета за ознаменуването на 800-
пъвновето

вторник представители 
годишнината на Хнлендарския манастир, съобщи Съюшии г секре
тариат за информиране.

Делегацията на Комите та, оглавена от съюзния министър Зо
ран Бннгулац,запозна патриарха с миогобройните п съдържателни 
дейности, конто се провеждат в страната и дпаспората за достой- 

честване на този велик юбилей на срз.бския народ п на пра

на

ям и оказваме на финансова помощ на матсри- 
, подобряване на фииансо- 

и т.н.
ветени на забележителни исторически дати
бития: 6 май - борбата на Цз.рноок, У май - Деня ално слабите член<<_ 

В,"^из^“штЛринципп„станови,ца

бойците са дал....... а разреша,.....ето на вси- ^ 'мерки зи^
общссгвспо-политичсски проблеми. Знаейки ", ‘ Д Р блсма а косово и Метохия и лодк-

всички страхотии и последици 01 войната, 1с ви- ванс! г птнителство на напои-
.... .. .................- са се застъпвали '«■миролюбиво речи. «а но,ои
разрешаване ма всички конфликти. Заюва.какт ногоед 
се подчертана в края па отчети, бойците, съвме
стно с останалите патриотични сили, и занапред 
ще тичат всички придобивки от освободителните

ното 
вославнето.

Подчертан е стремежът честването на 800-годи шипката иа Хи- 
лендарскня манастир да придобие всенароден характер, а юби
лейните манифестации да бъдат проведени в съзвучие с църков
ните канони.

Благославяйки дейността на Комитета за ознаменуването на 
значителната годишнина, патриарх Павле подчерта огромно то зна
чение на юбилея на манастира, в който са дълбоките корени ма 
вярата, духовността, традицията и културата на срз.бския народ, се 
казва в съобщението.

ма
Домя ма на възпоменателна

чкм

з а на гражданите.
м. я.

ДЕЛЕГАЦИИ НА СПС И СВМ ВОДИХА РАЗГОВОР ЗА 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИН
СТВА

ДИМИТРОВГРАД

СУБНОР ТРЯБВА ДА СЕ МАСОВИЗИРА...ВСИЧКИ ПРАВА СА 

ГАРАНТИРАНИ
Миналата седмици п Димитровград се проведе двтелството обсъдиха и приеха единодушно отче- 

заседание на председвзелствозо на общинската та за работата и финансовия отчет на Димитров-

НОР за Пнротски окрз.г Йопан Митич и Йовица за материалното подпомагане на бойците. 
Алсксич Дискутирайки но въпроса за откриването на

Приветствайки присъстващите, председател- културно-информационния център Цариброд в 
ЯЗ' Митич наблегна на актуалната политическа Димитровград, водачите на борческата органи- 
обстановка в Косово и Метохия. От името на бой- запия констатираха, че българското национално 
цпте от Пиротски окрз.г той осъди категорично малцинст во в Югославия не се нуждае от такива 
терорнстнческите атаки на албанските сецесион- институции. Затова бе взето решение да 
пети в тази южна сръбска покрайнина, както и правят протестни писма до Репуоликанския отбор 
безпринципната политика, която водят някои за- на СУБНОР. Окръжния отборна С- ЬНОР, Пра- 
иаднп страни към Сърбия и Югославия. Митич внтелството на Сърбия и ОС в Димитровград 
подчерта, че занапред СУБНОР трябва да се ма- На заседанието бе изтъкнато и това, че бои-
совизира, като се предостави възможност на вси- ците трабва да се противопоставят на осквернява- 
чки хора, които се борят за братст вото, единство- нето на паметниците от Втората световна воина и 
то и демокрация да станат членове на тази органи- че трябва да се стараят да възстановят рухналите

паметници.

Делегации иа Социалистическата партия на Сърбия и Сз.- 
юза на войводннекпте унгарци, оглавени от генералния секре
тар на СПС Горица Гаспнч и председателя на СВМ Йожеф 
Каса, водиха във вторник в Белград разговор за положението 
на националните малцинства в Сърбия.

Констатирано е, чс Сърбия като държава на равноправни 
граждани гарантира всички нрава на националните малцинства 
и етническите общности в съзвучие с нан-внешите европейски 
стандарти. Изтъкнато е, чс Войводи на представлява положите
лен пример в това отношение и че занапред е необходимо да се 
усъвършенства прилагането и ползването на правата на на
ционалните малцинства във всички области - образованието, 
културата, правосъдието и т.н.

По време на разговора е договорено през следващата сед
мица да бъде формиран Съвет за осъществяването на правата 
на националните малцинства и етническите групи към Изпъл
нителния съвет на Автономна покрайнина Войводина. Съве
тът ще разглежда експертни мнения и предложения и ще по
дема инициативи за по-пълноценно ползване на правата на 
националните малцинства и етническите групи, които живеят 
в тази наша покрайнина.

се от-

зация. Б. Д.В хода на заседанието членовете на предсе-

ПО ПОВОД 1 АПРИЛ - ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ТРУД

>3 ДИМИТРОВГРАД
ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВО УКРЕПВАНЕ НА СПС В 
БОСИЛЕГРАД Бившите 

бригадири 

отбелязаха 

1 април

ВЪВ ВСЯКА МЕСТНА 
ОБЩНОСТ - ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА СПС
За да може и занапред успешно да изпълнява обществено-поли

тическата си роля, Социалистическата партия на Сърбия трябва 
непрекъснато да се бори за организационно-кадрово укрепване на 
редиците си. За целта е необходимо в СПС да бъдат приети нови 
авторитетни, млади и креативни членове и същевременно да бъдат 
отстранени от партията онези, които в досегашния период не са се 
изявили, както и ония, които личните си интереси издигат над 
обществените. Това заяви Васил Таксв, след като бе избран за 
председател на Общинския отбор на СПС в Босилеград. Затова, 
добави той, занапред трябва да засилим дейността на местните 
организации. Само по този начин ще можем да се включим в реша
ването на въпросите и проблемите в местните общности, което е и 
основната задача на Социалистическата партия.

Имайки предвид това, Общинският отбор на СПС в Босилеград 
взе решение за организационно преустройство на отделни местни 
организации и за формиране на нови там, където досега не са 
съществували. От досегашните две местни организации иа СПС в 
Босилеград ще бъдат формирани четири, а нови местни органи
зации ще бъдат създадени в Злидол и Бресница, в които има чле
нове на Социалистическата партия, но те досега не са сформирали 
местни организации. За местните общности, където няма членове, 
каквито са Буцалево, Барйе, Рибарци и Ресен, ще бъдат определени 
активисти, които ще поемат задължението да записват членове и 
да формират местни организации. Целта е във всяка местна общ
ност да съществува и действува местна организации на СПС, което 
е и становище на Главния отбор на партията.

Общинският отбор на СПС в Босилеград взе решение и да се 
повиши броят на членовете на Общинския отбор, наброяващ в 

35 души, и на Изпълнителния отбор, включващ 11 души, 
да се увеличи броят на активистите, които отговарят за 

отделни местни организации.

Бившите участници в добро
волните младежки трудови ак
ции (ДОРА) от Димитровград
ска община отбелязаха трудово 
и тържествено 1 април - Ден на 
ДОРА. Завчера те се събраха от
ново, за да си припомнят време
то, когато ентусиазирано са 
строили пътища н други кому
нални обекти в цяла Югославия, 
когато са залесявали голини, 

пеели.

V.,

БОСИЛЕГРАД

Подобряване на жизнената среда
По повод 1 април - Деня на доброволния труд - в Босилеград се другарували, 

проведе акция за благоустрояване и подобряване на жизнената и За да покажат, че в техните 
трудова среда. Учениците от Основното училище и Гимназията вени още тече бригадирска 
почистиха училищните дворове и участваха в уреждането на Кея на кръв, в сряда те проведоха зале- 
Добродолския поток и обществените площи в града. С подобни сителна акция в околността на 
дейности в акцията се включиха и учениците от подведомствените града. По повод Деня на ДОРА 
училища като придадоха ио-ириветлив вид на училищните дворове във фоайето на Димитровград- 
и общежития. ск™ Ценп-р за култура бе отк-

В акцията, която бе организирана по инициатива на Изпъл- рита изложба от фотографии оз 
нителния отбор на Общинската скупщина, се включиха и някои младежките трудови акции, а по- 
колективи, които почистиха площите около предприятията си и късно в дискотеката бе организ- 
засадиха цветя и рози. Работниците от Центъра за култура, заедно прана бригадирска вечер, 
с група ученици и работници от Градската библиотека, разчистиха Нека да припомним, чс по- 
площите около центъра и засадиха рози и други декоративни цветя следната младежка трудова . 
и дръвчета ция, в която са участвали

В рамките на акцията предприятието "Услуга” изнесе боклука дежите от нашата община, е ор- 
Кремиково и призова граждан- ганизирана през 1989 година.

мла-
момента 
както и от улиците до градското сметище в 

ите да се включат в акцията, като дадат своя принос за по-чиста и
м. я.

Б. д.м.я. привлекателна околна среда.
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БЪРЗА И ЕФИКАСНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
след премахването на санкциите съществуват ом- 
ределенн възможности за това. Проблемите 
веем не са прости, за да може да 
тентна оценка за тях въз основа 
проявления. Стълкновенията 
вото и

ОТГОВОРНА ЗАДАЧА
В Сърбия е в ход подготовката за приватизация на държавните 

и обществените фирми. Приватизацията е актуална тема в рабо
тата на всички органи на държавата и републиката и едно от най- 
важните програмни становища на всички политически партии. И на 
държавно, и на републиканско равнище съществуват закони, които 
регламентират приватизирането на държавното и общественото 
имущество. Най-новият републикански закон, с който се урежда 
тази материя, беше гласуван в Народната скупщина на Сърбия през 
юли 1997 година.

В тази статия

в споменатите стр- 
процеса на трансформа-

Макар че става дума за трансформация на ка-

«—
межпГШНИТе И“ ЛЯМа степен самия пР°Чес' Работещите се боят от между ръкоиодст- възможността да бъдат уволнени от работа, както

редовното изплащане на заплатите катопоитовз У„П51ПаНСТ° На предпРиятието от стРаиа на
работниците отправят голям брой остгш пбпимр °"!? ДС СИИ л,|ца "ли ГРУПИ 11 пр. С помощта на 
ния по адрес на ръководителите гн Т-Х-,■ " рганизирана синдикална дейност работещите
циално поРложениГпР,шРдавТработницнте 7 ТНГ ДЯ бЪЛОТ окУРаже"«-“ да »'°™т "««мело 
искат настойчиво своите пари а когато не ги попт Т В процеса на трансформацията и да
чат, те обвиняват ”някогоРче^ги е откраднал У" ^^«""тсъвкупността му. Прнтоваобаметря-

ПР0^=^ГеГ СЪ“е‘ ПОД' ~ —и^Ла^”?^
борбата за правата на работниците нсТ^пял" да Спо^д^кГошГте " ” СВС"ТупЛН"Я "а>'сп‘;х-
намери истинското си място. Това потвърждава и
фактът, че някои стачки бяха организиран 
висимо от синдиката, а в такива стачки се губят 
всички правила на играта и се явява псевдо- 
собсвеност. По инерцията на доскорашните само-

работниците избухват най- искам да се спра на въпроса за интересите на 
работниците и ролята на синдиката в защитата на работническите 
права в процеса на приватизацията. Законът предвижда една част 
от имуществото на дадено предприятие да се даде безплатно на 
неговите работници във вид на акции, другата част да бъде от
стъпена на Фонда за инвалидно и пенсионно осигуряване и третата 
част да бъде пренесена във Фонда за развитие. Както подчертава 
м-р Вукоица Шчекич, за провеждането на приватизацията (соб
ственическата трансформация) съществуват три модела: продаж
ба на капитал чрез акции, продажба на акции за осигуряване на 
допълнителен капитал (докапитализация) и трансформиране на 
Дълга в акции на поверителите.

Ако имаме предвид факта, че в процеса на приватизацията 
могат да се комбинират всичките три модела, тогава стигаме до 
извода, че съществува реална възможност по този начин да се 
отчужди от работниците цялото имущество на тяхното предпри
ятие, т.е. работниците да останат без полагащите им се безплатни 
акции. Ако става дума за държавно предприятие, тогава проблемът 
и не е толкова остър, но ако се касае за обществено предприятие, 
което са създали самите работници, тогава те ще претърпят голяма 
щета, а акциите ще бъдат купени от привилегированите и богатите. 
Губейки акциите, работниците губят статута си на собственици на 
имуществото на предприятието и стават наемни работници.

Поради споменатата възможност синдикатът може и трябва да 
изиграе най-важната роля в защитата на работническите права в 
процеса на приватизацията. Той непременно трябва да се избори за 
задължително даване акции на работниците, поне до равнището на 
законовия минимум, а след това да се обяви за продажба останалата 
част от имуществото с или без намаление, независимо от модела.

Искам да подчертая, че това е твърде тежка и отговорна задача. 
Синдикатът ще успее да защити работническите права в процеса

сказва

предписания, решението 
за програмата на трансформацията, решението за 
организиране на предприятието като дружество 
на капитала и решението за издаване и продажба 
на акции се приемат едновременно, за да може

управителни отношения работниците настояват ПрТщГтГГт^ 
да управляват и по-нататък предприятията си и в 
това отношение се стълкновяватс новите и много

и неза-

влиза доброволно, т. с. предприятието самосто
ятелно решава кога ще се трансформира, така чс 

големи пълномощия на директора, въпреки чс то има възможност да избере момента, в който 
той не е сооственик на нито една част от капитала трансформацията ще бъде най-полезна за него. 
на предприятието. Така се стигна до положението. Предимство е и това, чс в началото на процеса 
в което работещите са заинтересовани единстве- работниците стават собственици на по-голямата 
но от заплатите си. а цялата отговорност за оси
гуряването на доходи прехвърлят на ръководната собственици на капитала поемат п управленските 
структура на предприятието. функции в своята фирма.

по-

част от капитала на предприятието си и те като

Макар че не може да се смята за "общ цяр” Съюзът на синдикатите в Сърбия успя да се
срещу трудностите, собственическата трансфор- избори за включването на голям брой 
мация в стопанството може да смекчи или према- новища в актуалните предписания от тази област, 
хне голям брой проблеми. Защото трансформа- В резолюцията си от X конгрес ССС подчерта 
цията в по-широкия смисъл на думата подразбира неизбежността на този процес и осъди дотога- 
не само собственически промени, но и икономи- вашната практика, която даваше възможност на 
ческа консолидация и съществени промени в ор- някои стопански ръководства да присвояват, под- 
ганизационното устройство на съответното пред- помогнати от центровете на политическата мощ,

големи богатства, създавани от многоброннн пок-

негови ста

на приватизацията само при условие че е кадрово силен и подготвен 
за тази работа, т. е. ако има ръководство, което ще дерзае в полза 
на работниците, за да могат те да станат собственици на акции. Във 
всяко предприятие работниците трябва да се попитат имат ли так
ова ръководство? Доколкото го нямат, непременно трябва да про
менят кадровата структура на синдикалното си ръководство.

м-р инж. Михаил Иванов

приятие.
Процесът на собственическата трансформа- оления.

Трансформацията трябва да бъде бърза и ефи-цня на димитровградското стопанство все още не 
е започнал. Единствено гостил ни чарско-туристи- касна, а общественият капитал трябва да се пре- 
ческото предприятие "Балкан” започна да пре- цени обективно. Тази първа крачка обаче не с 
ценява стойността на обществения капитал, с кой- направена в стопанството на Димитровградска 
то разполага, докато останалите предприятия не община. В уводната част на този текст вече сно- 
предприемат нищо в това отношение, въпреки че менахме страха, който съществува у работниците 
вече изтича предвиденият за това срок. Стойно- в нашата община. И споменатата синдикална ре- 
стта на капитала непременно трябва да бъде пре- золюция посочи възможните източници на този 
ценена, независимо от това дали конкретното пре- страх. Преди всичко работниците се боят от въ- 
дприятие ще се трансформира или не. зможността чуждестранни инвеститори да купят

И в страната този процес не е напреднал мно- "за дребни пари” нашите фирми и след тона да ги 
го. Въз основа на съюзния Закон за обществения превърнат в свои производствени линии. Също 
капитал до края на 1991 година са се трансформи- така собственици на капитала могат да станат 
рали 1211 фирми, като 84% от тях са избрали някои мафиотско-директорско-бюрократнчни 
докапитализацията като модел за трансформа- структури, както се случи в източноевропейските 
ция. В съзвучие с републиканския Закон, които страни, и това дава право на синдиката да насочи 
определя условията и процедурата за превръща- борбата на работниците срещу явяванею на та
кето на обществената собственост в други видове кина нередности и в нашата среда.

Г1рсдпис<1ШЖ'П10'П1см;|гг1п/.м(.ж1.осгг;1 още ма 
ректната продажба. В услоииятп пи хииерннфпл- "ар™ к ГчашТ к"|шта;к! Гфн,>

поколения. По-късно беше въведена така Маре- може да има
чена га ревалоризация, според печал- сно поради неразвития у мас пазар на цепим книжа
вани бяха длъжни да доцлазят разли : И Р? ' „ ,юради нечаночнатостта на работниците съссто-
оризираната стойност на капитала или Да .Д |1а|1ИС||ансто с тях. Но тогава всеки работник ще 
собственици само на онази част от капигал<1, коя- и снбстП1.,|ИК и щс трябва и самият той да се
то са платили реално. Медиите; отГ,еля а™*“ грижи за собствеността си. Доколкото се подобри 
брой злоупотреби в този I; “ " Л социалното положение на работещите, дотолкова
решения на работнически и у правие п и съве ти ^ |1амали 1П,,м<)>КИосттн за продажба на акции 
до образуването на акционерни скушцини 01 вси 1 стойност
чки работници, независимо от това дали имат или Дг,,р'4.яс.;.н1‘1 |ш сериозен' и скъп процес. Лко се 
нямат акции, и т.н. 1Нас, <|с само контролът над преценяването на

Голям брой проблеми, нз.к и злоупотреби в стойността на обществения капитал щр струва от 
„понесена трансформацията съществуват и в ст- 10 до 40 хиляди динара, лесно с да се предполож 
папите които навлязоха много по-дълбоко в пре- колко ще струпа спмою преценяване. Гои суми 
Р- В бившата Германска демократична ренуб- са равни па фонда на заплатите на работещи!е и 

тпзнаЬормацията с извършена чрез вз.нпша някои предприятия за няколко месеца. Пай-съ-
........,р НТП ,,, „окато н Полша този мо- щсстнспотоеобачстопн,чепс[|рсмсппотриб|.адл
продажба на капитала /<<>*■то " 1 ЮЛШ,1 ц с' |1авЛ(.,и „ то,„ „роцес, чс с необходимо да се
дсл не е дал н л ликвидационен модел: елиминират възможните "посредници и чс прец
изиран така 1“Р*“: .юйните соб- варително трпбпа да се прецени ползата от транс-
фирмата престана да'- .Щсст ува, фармацията и избрания модел за нровеждането И.
ственици и рабогшци« сновав «мм ■ Р \ V съществуват заинтересовани за докишгпши- 
е приложила модел, а мршУ1Г„: зация, тя трябва да бз.де избрана кито модел за

Гехия, Словакия и Ь ‘ Р ' ли,,ия вирила- трансформация, защото осигурява свеж капитал, 
за цията чрез ваучери с и .вее ГНИ ра нрил > ' енскати структура и подобрява ра-

ГаН|{езависим(Мтгмт^дсла, във всички страни без :Г”1
един 'п ОС,...... ..

корупция. Възползвайки се от пакъснсиисто, на- модели па трансформация I а. 
шитс законодатели се опитват да определят та

па които да бъдат

"БАЛКАН" Е ГОТОВ ЗА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ

Преценява се 

капиталът на фирмата

"" ‘'.Ъ4-гт ..
От всички стопански фирми на територията на Димитров

градска община само гостилничарско-туристическото пред
приятие "Балкан” е готово да се пререгистрира съгласно но
вите законни разписания и това сигурно ще станс в предвидения 
срок.

по-къ-

Що сс отнася до трансформацията на фирмата, директорът 
Йордан Димитров изтъква, че още на 14 ноември миналата 
година е отправен иск до Икономическия институт от Ниш да 
предложи цената за преценка на стойиоста на фирмата, а вече 

10 декември с Института е сключен договор за това. Цената 
е 40 хиляди динара н трябва да се плати на три пъти. При 
подписването на договора са платени 40 %, 50 на сто ще се 
плати, когато работата бъде завършена, а последната част - 
когато Дирекцията за преценка на капитала всрифнцнра ра
ботата на Икономическия институт, отнасяща сс до преценката 
па имуществото па "Балкан”.

"Когато с тава дума за тази работа, ние от своя страна сме 
направили един екип от челните хора па фирмата, конто със 
специалистите от Ниш участват в работите около преценява

на имущество то и капитала па фирмата, казва директорът 
Димитров. С представителите на Института са обиколени вси
чки обекти, прегледани са возилата и мога да кажа, че работят 
твърде съществено. Води сс сметка дори и за това кой обект на 
коя улица сс намира, дали е в центъра на града или не. Надявам 
се, че след няколко дни или седмица останалите дребни работи 
ще бъдат завършени. Реално с да очакваме до средата на април 
да знаем колко струва "Балкан".

- И тогава започва приватизация?
- Не, ние считаме, чс не трябва веднага да пристъпим 

Пререгистрирането ще проведем навреме, а за иривати-
малко време, докато легнат

на

ходи 
лика *

пето

към
това.
зацията ще изчакаме да мине 
неща та пи своето място, казва Димитров. А.Т.Погьр ТАСЕВ

киви предписания, с помощта
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
В СТОМАНОЛЕЯРНАТА "МАЧКАТНЦА" В СУРДУЛИЦА

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ АПРИЛОЧАКВАТ ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ИСО-9000 За да обезпечим по-гояямо количество на мед, 
нужно е пред главната паша да създадем силни и 
здрави пчелни семейства с висококачествени пче
ли работнички.

Към края на април прехвърляме пчелите от 
тръвната в разборния кошер.

През месец пцрил температурите бз.рзо 
пишаппт, а природата се събужда, рпзцз.фгмпзг 

ОП01ЦПИ дърачета, горските видове (ясен, 
брези) и тревите - глухарче, великденче, мъртва 
коприва и ир.

Сега вече пчелното семейство пе е в кз.лбо, 
работата в него е иай-усилена. Започват да рабо- 
тят новоизлюпените млади пчели, а площите с 
яйца са към 4-5 пити, понеже има голямо коли- 

прашец и нектар от разцъфтелите рнс- 
Намира се вече и търтево пило. През този 

месец работата на пчеларя в пчелника е най-ин
тензивна. Извършва се РАЗПЕЧАТВАНЕ ПА 
ПИТИТЕ сз.с стария мед, който действа стимула- 
тииио на пчелите за работа. Също тъка с разпе
чатването на стария мед водим и борба срещу 
пчелни те въшки, като унищожавам яйцата и лар
вите им, които са под медовите капачки. С отвар
янето на меда пчелите взимат меда, полират из
празнените килийки и майката снася яйца в тях.

При разширяването па гнездото в кошера сла
гаме постепенно но една топла пита, предвари
телно напръскана с топъл меден или захарен си
роп и пчелите полират килийкитс в тази пита, 
което възбужда майка та да снася яйца в тях.

С развитието на пчелното семейство през про
летта младите пчели, които хранят и отлгеждат 
личинките, усилено се хранят с мед и цветен пра
шец, затова се развиват восъчните им жлези и те 
започнат да отделят восък. За да използвам восъ
ка, слагаме восъчни основи за проширяваисто на 
гнездото. За да определим времето, когато можем 
да сложим восъчните основи, в пчелното семей
ство се забелязва посочен градеж на старите пити 
(заболяването).

През април има няколко дъждовни или сту
дени дни и ако лошото време се задържи, необ
ходимо с пчелите да се подхраните мед и белтъци, 
за да не стигне до застой в темпа на развитието и 
работата на пчелните семейства.

се ио-

ПСИЧКИ
Със 710 работника и средна месечна заплата от 12(Х) динара 

стоманолеярната "Мачкатнца" в Сурдулица с не само водеща 
производствена фирма в Сурдулншкв община, но и едно от 
но-добрнто стопански предприятия в републиката. Този успех 
се дзкпжп на съзнателното и отговорно изпълняване на тру
довите задължения, добрата организация, усъвършенстването 
на производствения процес, качеството на изделията и новите 
производствени програми. Модернизирането и разширяването 
на производствения процес е постоянна задача на ръковод
ството на фирмата. За целта през миналата година в * Мачка
тнца" са изразходвани 1 000000 ДМ, осигурени от Републикан
ския фонд за развитие, които са използвани целесъобразно. 11о 
думите на заместник-директора Аца Джорджовци, с тези сред
ства значително е модернизиран производственият процес, по
добрени са условията за рабо та п са създадени възможности за 
приемане на 70 нови работника. 13 началото на тази година 
фирмата е подписала договор с Министерството за наука и 
технология за осигуряване па средства за въвеждаме на ИСО- 
9000. "Това, казва Джорджовци, е още едно потвърждение за 
качеството на нашите изделия, което ще ни отвори още 
широко вратите към домашния и световния пазар .

Когато става дума за пласмен та на произведената пън фаб
риката продукция, Джорджсвнч подчертава, 
щение няма никакъв проблем. Има купувачи и от страна та, и 
чужбина. Най-сериозни домашни купувачи са мина "Бор” и 
циментовите фабрики, а чуждестранните купувачи са от Маке
дония и Гърция, (валчестите лагери и отливки), както и от 
Русия. Румъния и Гърция (брусовн плочи). По думите на за
местник-директора, проблемът е в това, че повечето от купу
вачите не плащат редовно за купената от тях продукция, което 
се отразява твърде неблагоприятно върху финансовите резул
тати на фирмата. Това е и една от причините за отчетената 
малка загуба в края на миналата делова година. Въпреки това 
1997 година, по думите на Джорджсвнч, за стоманолеярната 
"Мачкатнца" в Сурдулица е една от успешните и плодотворни 
години, защото е създадена добра основа за успешна работа и 
в бъдеще.

МЕРКИ ПРОТИВ РАЗЛИЧНИ 
ОТРАВЯНИЯ МА ПЧЕЛИТЕ

честно
тения. Отравяне може да наспиш, ако подхранваме 

пчелите с вкиснала храна (сироп), плесенясал пра
шец или ако в сиропа се сложи повече от 0,5% 
готварска сол.

Най-голсми отравяния са от химически препа
рати, с които се пръскат овощните дървчета и се 
дезинфекцират населените места. Най-сигурна 
мярка срещу отравянето е пчелите да се премес
тят най-малко на 5 км от третираното място. Ако 
третирането трае кратко време, пчелните семей
ства временно се затварят. В този случай пре
местваме или отстраняваме затопляващите мате
риали, увеличаваме обема на гнездото и най-мал
ко в две пити наливаме чиста вода или в хранил
ката, която се слага върху рамките. На входовете 
па всички кошери слагаме платно, за да няма свет
лина в кошерите. Необходимо е да осигурим и 
вентилация. Ако пчелникът е на припек, засен- 
чавамс кошерите стрева, клони, листа и пр. Късно 
вечер отваряме входовете, а можем през нощта да 
спуснем и дъната на кошерите за по-голямо 
проветряване, а рано сутринта, преди пчелите да 
започнат да излизат, кошерите се затварят. Сро
кът на изолацията на пчелните семейства е в зав
исимост от продължителността на действието на 
препаратите. При влошаване на времето и по
вишаване на влажността на въздуха изолацията 
на пчелите се удължава с още едно денонощите.

- Следва -
Подготви: Гоше Митов от Босилеград

ПО-

че в това отио-

м. я.

ГИМНАЗИАЛНИЯТ ДВОР НЕ Е УЛИЦА В МО ПЪСКАШИЯ - ДИМИТРОВГРАДСКО

Инициатива за поправка на пътяДимитровград наистина се гордее с Гимназ
ията. която е една от най-хубавите - съвременно 
оборудвана, запазена. С пълно право я показват Ръководството на местната общност Пъскашия и бившите 

жители на селото, живеещи в Димитровград, неотдавна подеха 
инициатива да се ремонтира местният път от селото до Ди
митровград с дължина около 4.5 километра. Този път, който 
вече дълги години е в лошо състояние, би трябвало да се насипе 
с чакъл,след което да мине и валяк. За да осъществят намер
ението си. пъскашияни неотдавна откриха за тази цел сметка в 
Службата за платежен оборот в Димитровград, в която всички 
заинтересовани лица могат да внесат своите дарения. Номерът 
на сметката е: 42802 - 635 - 1 - 448.

на всички гости.
Но често се случва гостите "да се срещнат” в 

двора с домашни животни, които свободно се 
разхождат или пасат тревата. Училищният двор 
има ограда, но само откъм главната улица, докато 
откъм реката и от източната страна не е ограден,
Тук хората просто са си направили "улица", ми- а.Щ/1 
наваща направо през двора. По този начин те са ЩрЦ 
си съкратили пътя, когато отиват към центъра на 
града. Въпросът за ограждането на училищния 
двор бе обсъден на заседането на Училищния от- 
бор към гимназията. Това е проблем, който е ЩЩ 
належащ още от началото на обучението в новата
гимназия и все още не е разрешен. Най-напред по бели за осветление на двора. От друга страна, 
проект трябваше да бъдат бутнати частните трябва да се реши и проблемът с частните сгради 
обекти от западната и част от тези от северната 
страна. Но кризата, която ни сполетя, промени 
проекта. Пари за плащане на частните обекти 
няма. но поне за ограда би трябвало да се намерят, наречените "социални случаи”. Често се случва 
понеже за благоустрояването на двора същест- фекални води да се изливат направо в двора на 
вува проект, договорено е той да се предостави на 
специализираната за такива работи фирма "Еро
зия” от Ниш, за да се види какво трябва да се

Представители на МО Пъскашия неотдавна проведоха раз
говор и с председателя на ОС в Димитровград г-н Никола Сто
янов. В разговора той подкрепи тяхната инициатива и изтъкна, 
че Общинската скупщина ще им помогне при поправката на пътя 
в зависимост от финансовите си възможности.

Понастоящем в Пъскашия живеят около петнадесетина, пре
димно по-възрастни човека.

...

от северната страна, по-точно с канализацията на 
тези сгради, които не са приключени към град
ската канализация, понеже в тях са настанени така

Б. д.

ФЕЙЛЕТОН
училището.

Доколкото е известно, в общинския бюджет за 
инвестиции в средното образоване са предвидени 

направи и колко пари ще струва. Ще се създаде Ю0 хиляди динара, но те са необходими за водо- 
определена динамика на работите, въз основа на

ще се види какво могат димитровградските назията, а и сред членовете на Училищния отбор, 
фирми да направят сами като помощ. Това се от- преобладава мнението, че средства все пак ще се 
нася преди всичко за изкарване на некачествената намерят поне за теленна ограда, която сетне може 
земя от двора и докарване на нова. Преди това би 
трябвало да бъдат поставени необходимите ка-

Казвам ши, г-н редакторе...
провода и канализацията в самата сграда. В гим-

Чудя ти се, г-н редакторе, защо все се жалиш, че имате много 
работа по издаването на вестника! Че то мен ако питаш, да работи 
човек при вас е фасулска работа. Стигне някое писаниице - я от 
Босилеграда, я от Цариброда, а вие веннцата там зинете у онуй чудо, 
дето и то ни доде на главата (компютърът, де). Тук чукнеш, там 
клнкнеш и за час машината ти завършила всичко. Признавам, то и 
за туй акъл се иска. Ама мене думата ми не е баш за тебе, а за онези, 
дето също им казвате редактори - какво ли пък те работят? По цял 
ден си седят на задника и се пулят в ръкописите: "санким. много се 
разбират от ръкописи!" Пък взели и да ги поправят. Бошлаф ра
бота! Ми то кой не може туй нещо? И аз да седна, и аз ще изпоправя 
всичкото туй, дето са нахвърлили ония. неграмотните новннари.

Питаш ме: що пък да са неграмотни? Бе, ти мене питай за тия 
работи! Познавам си аз хората и затуй колкото пъти влезна при вас 
и погледна в някой текст, винаги се нервирам. Докога, бе, ще ги 
търпиш тия, дето не знаят нито какво пишат, нито защо го пишат! 
И на теб съм ти говорил, и тях колко пъти съм ги учил как трябва 
да се напише и оформи текстът, как имат много грешки, кои теми 
да разработят - не чуват и не чуват! Аз вече толкова години работя 
и съм се уморил да ви поучавам веннцата, а вий се правите на глухи, 
че още ми се и присмивате. Голяма работа! Че аз ако съм се сърдил 
на всички, дето ми се подсмиват, нямаше все още да съм тук и да ви 
оправям (да ме извиниш за израза!). Та тъй: те ме плюят, аз си 
казвам, че дъжд вали. Минало и заминало - дума дупка не прави! 
Прости хора, не могат да ценят способните люде и туй то!

Ама не затуй ми е думата. Абе, имам аз едно предложеннйце да 
ти направя, г-н редакторе. Ако се съгласиш - добре, ако ли не - 
здраве да е! Сега да си такъв човек и да ми дадеш аз да ти водя

която

да се махне.
А. т.

ТОАЛЕТНА С ПРЕДИМСТВО
Обсъждайки Програмата 
в комуналната област, 
Местната общност на 
Димитровград реши 
изграждането на тоа
летна да има Приоритет, 
защото съществуващата 
е в окаяно състояние. За 
тази иел в общинската 
хазна са резервирани 110 
хиляди динара.

V »- Ф©Т© ОКО
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НА ОКРЪЖНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ
В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БИЛЯНА ГЛИГОРОВА ОТ 
БОСИЛЕГРАД ЗАЕ ПЪРВО МЯСТО СРЕЩА С ПОЕТА ДЖУРИШИЧ

На 31 март т.г. в димитровградското основно училище "Моша Пияде" 
литературна среща с поета Душан Джуришич от Подгорица, 

гпг|а1 с родси в село Градинье (Димитровградско), в което е прекарал и 
сп„ С1!.0еТ,0 Детство- Поетът Джуришич е редактор на детското
списание Осмииех , което излиза в черногорската столица. Освен че
ски на^ъбски ДСЦа’ТОЙ превежда литературни произведения от българ-

На срещата гой запозна младите димитровградчани със своето 
етично творчество. В негова чест учениците, членуващи в рецитаторската 
и драматичната секция при това учебно заведение рецитираха негови 
стихотворения. Единственият ученик от подведомственото училище в село 
1 радинье Ненад Миланов въодушеви поета, рецитирайки неговото сти
хотворение, посветено на родното му село Градинье, което той 
преди 50-тина години.

Освен поета Джуришич на срещата участва и Денко Рангелов, редактор 
нашето детско списание "Другарче”. Списанието "Другарче” 

сътрудничи и обменя материали със списанието "Осмийех”, което се ре
дактира от Душан Джуришич. Пред учениците от основното училище 
Рангелов се представи с две свои стихотворения и един разказ.

В края на срещата поетът Джуришич подари на училището 100 книги. 
Става дума предимно за негови произведения и произведения, които той е 
превел.

От името на

На тазгодишното окръж
но състезание по руски език 
за учениците от средните 
училища Биляна Глигорова, 
ученичка от четвърти клас в 
Гимназията в Босилеград, се 
класира на първо място. Ка-

Амбициите ми са големи, 
и нямам намерение да пре- 
върщам в трагедия един 
евентуален неуспех.

Когато пък става дума на 
кого най-много дължа успе
ха си, определено на първо 
място е преподавателят ми 
по руски език Станислав То
доров, който ми преподава в 

рви, втори и трети клас и 
който сега вложи много труд 
и себеотрицание при подго
товката ми за състезанието. 
Част от успеха си дължа и на 
сегашната ми преподавател- 

език Митра Симеонова,

но

по-
то първокласирана, тя ще 
представя средношколците 
от Пчински окръг на пред
стоящото републиканско 
състезание, което ще се про
веде в средата на април тази 
година.

Тази победа е още едно 
доказателство, че всичките 
досегашни победи на ученици от босилеград- 
ската гимназия на окръжни и републикански 
състезания не бяха случайни, а са резултат от 
систематичната работа на преподавателите 
по руски език и нан-много на преподавателя 
Станислав Тодоров, конто всяка година под
готвя учениците за състезанията. Това пот
върди пред нас и Биляна Глигорова, когато я 
питахме кой има нан-голяма заслуга за успеха 
и на окръжното състезание и какво очаква от 
предстоящото републиканско състезание.

- Преди всичко искам да кажа. че имам 
афинитет към езиците и те ми се "отдават". 
Още като ученичка в основното училище уча
ствах на едно състезание по сръбски език и 
имах твърде добър резултат. Сега се ориенти
рах към руския език и ето - резултатите вече 
са налице. Във всеки случай първото място 
окръжното състезание за мене е успех, но и 
предизвикателство за успешно представяне и 
на предстоящото републиканско състезание.

пъ е написал

на с години

ка по руски 
Биляна.

Биляна Глигорова е родена в Долна Лю- 
бата. махала Клисура. В родното 
вършила с отличен успех основното си обра
зование. С отличен успех завършва и трите 
гимназиални класа в Босилеград. Надява се, 
че с отличен успех ще завърши и четвърти 
клас. а след това да се запише в някой фа
култет, по възможност филологически 
пък медицински.

На въпроса ни как постига отличния успех 
и дали има време и за други занимания, събе- 
седничката ни каза: "Конкретна рецепта за 
отличен успех няма. Той се постига с редовно 
и задълбочено учение и голямо внимание в

каза

село е за
бучил ището директорът Димитър Гюров подари на поета 

графия га "Димитровград, който изчезва" от художника Методи Пет
ров, както и стихосбирката "Изгубени острови” от младия димитровград
ски поет Емил Петров.

моно

Б. Димитров

ИЛИ

ОСТРОВИ НА МЛАДОСТТА
1998Л ^СТ^°В’ ” Изгубени острови”, Народна библиотека Димитровград,

Емил Петров е млад поет (1968), това е неговата първа книга, а писането 
за него е нещо като своеобразно хоби (завършил е факултет по отбрана и 
защита). За димитровградчани, които рядко имат удоволствието да про
четат някоя книга от местен автор, тя е истинско културно събитите.

Пред нас е една криволичеща поема за любовта и болката, за тър
сенето и загубите в любовта, за любовната измама, но и за упоритостта в 
любовта. В пролога се намира всичко, което по-късно ще бъде "ходене по 
мъките”, или "илиада и одисея" за автора” - казва известният поет Драган 
Лукпч в рецензията си за "Изгубените острови" и конкретизира, че в нея 
се откроява една лична мелодия на поета, която ни кара да я слушаме до 
край.

самите часове при преподаване на уроците. 
Ако денят се разпредели правилно, тогава има 
време и за четене на книги,слушане на музика, 
разходки, спортуване и други развлечения".

м. я.

на

На снимката е дядо Риста Гнгов 
от село Прача. Снимката е с 

неизвестна дата , но личи, че е 
доста стара. Интересното е, че 

дядо Риста е облечен в 
ОПАНДЖАК, горна селска 

дреха за дъжд, каквато едва ли 
днес някъде може да се намери, 

а камо ли някой да я ушие. И 
още нещо интересно - ръкави
ците. Те са, така да ги наречем, 

универсални - няма лява или 
дясна, зашото имат само по един 
палец и човек в никакъв случай 

не може да сбърка, когато ги 
слага на ръцете. Практично, 

нали! Днес такива съшо никой 
не плете.

< По-голямата част от стихотворенията на Емил Петров могат да се
.възприемат като самостоятелни, въпреки че интерпретират една и съща 
тема, макар и по различен начин. Всичките творби докосват само една тема 
- любовта. Стихотворенията му са всъщност неговата възможност да 
проговори за разочарваннята и спомените, свързани с тях. Разочарова
нието и несподелената любов са основна тематика на неговите стихотво
рения. Още в самото начало той казва: "Ще ти простя на оня свят" и 
приключва с почти същите думи: "Затвори очите си и не се надявай, че ще 
получиш прошка". В друго стихотворение авторът се изповядва: "Не полу
чавам нищо, което вече не съм имал" и "Крачка по крачка, моят път е 
дълъг, или може би. още утре затварям кръга”. Пито един весел стих, от 
който да се почувствува удоволствието от живота.

Книгата на Е. Петров до голяма степен е оформена като цялост. От
съствието на по-силни метфорн а втора.т компенсира със стихове, конто 
твърде силно и красноречиво говорят за вътрешното състояние на душата 
му. А силните емоционални състояния не се нуждаят от метафори. Те се 
нуждаят от искреност, която е като лек, който по-късно помага животът 
да се разбере така.в, какъвто е. Докато това не се случи - подреждат се

й
X
<

е Снимката е от семейния албум 
на Ягоуа Петрова, внучка ни унуо 
Риста.© думи.

Надяваме се, че книгата на Емил Петров е само въведение ка.м други, 
още по-значителна и ва»лнуващп творби. Трябва само да бъдем търпеливи.

м. в.
А. Т.

ала.ш-вериша. Да знаеш, че няма да съжаляваш, защо го 
аз са.м врял и кипял в тез новинарски работи. Пък и не 
съм някой зачукан, да кажеш. И големци мога да 
посрещам, и да се иоувия около тях, и по някоя блага 
дума да им кажа. че и някоя друга нара да изкрънкам. И 
стига вече с тия техники! Коли ни трябват на нас, бойно, 
леки коли! Аз, като реша, и мерцедеси, и бсемвета ще 
ви докарам, че докато сте живи да ме споменавате и 
благославяте. Е, тогаз ще разберете какъв човек съм

- пак нищо! А гледам някои хора - вчера дойдоха, а 
получават вече парички почти кол като мене! А- а, това 
няма да мине! Знам си аз как да оправя туй, всичко съм 
измислил. 'Го и няма много за мислене, щото оня, пи
сателят Алеко, го е рекъл отдавна: "бре анонимни запи
ски, бре доноси, бре заплашвания" - туй всичкото аз си 
го използвам (ее то имало келепир и книги да четеш!). 
Ама и Алекото, макар че уж бил голям писател, и той 
пропуснал нещичко, което също служи добре 
като мене. Язък, че не е още жив, аз и нему щях да кажа! 
Не става само с такива оръжия, мой човек!

Ето вземи например мене. Да не излезе пак , 
хваля, ама но душа наистина съм добър човек, все ги 
щадя другите. Никога няма да чуеш да кажа на някой 

в очите истината. Пази Боже! Аз исти-

редакцията за някое време. Не ми трябва много - само 
един-два месеца, че да видиш как се прави вестник и как 
човек трябва да се разправя с ония хаирсъзи, разните 
новинари и редактори. Първо ще почна от оная, език
овата. Вече ти рекох, че така и така нищо не работи, 
значи - намалявам й наполовина заплатата или я увол- 

. То кой ли пък го измисли туй "езиков редактор", 
че още и лектор?! Ний и без туй си знайме езика (колк- 
ото - толкова!), ама огде ли се домъкна и тя, че да ни 
поправя - уж по-хубав да станел вестникът. При мене 
тая няма да я бъде! Таз работа мога и аз да я върша, че 
и по-добре даже, щого аз няма да шарам много-много 

листите, ами ще си пусна ръкописа така, неподпра
вен, че народът всичко да разбере от писаното.

После полска-лека ще се отърва и от другите. И от 
няма файда! Че тез машини що са ни иначе, ако не 

завършват цялата работа?! Значи, хвърлили сме си 
. Пък аз, да не се хваля, ама от малък

ня вам
на такива

аз!
Абе, аз май много се отнлесиах да се хваля, ама да си 

кажа привичката, то всичкото туй, де го ти го казвам, си 
е сама та истина. Их, щях да забравя да ти река най-

че се
но важното: аз с политиката гледам много-много да не се 

занимавам, не съм от тез полнтикаитн. Е, подхвърля 
някоя дума я за тая, я за оная партия, ама то е просто 
така, за очи. Пък и нали не си забравил за анонимните 
записки н т.н. - то това без материал не става, мой човек! 
П ьк туй убеждения, туй собствени мнения - никогаш 
няма да чуеш от мене.

Пиша ти аз, г-н редакторе, ама колкого повече ниша, 
толкова повече бръмчи в главата ми една друга 
мисълчнца. Щ« да ти сядам аз в редакторското кресло 
(то пък едно кресло!), макар и за месец-два? От която 
и страна да се погледна, както и да я мисля, все повече 
се убеждавам, че туй. редак торското място, е ситна ра
бота за мене. Ако ще е - да е! Рошил съм да ставам 
дирек тор н туй то! Пък аз си знам (е, туй вече няма да 
ти кажа!) как и какво да правя, че да не си остане ялов 
гоз мой сън, дето отдавна ме мъчи!

Че вий да не сте по-добри и но-акъллнн от мен, бре!
Припомняйки си (ла кой ли ПьШ!) "Ралин хора, рални 

насили", лайнен

по-горен право 
ните си ги пазя и им ги казвам на ония, дето мога и в 
малкия си джоб да ги сложа. Виж, с зях лабаво нема! 
Кажа си им всичко и ми стане едно леко, едно хубаво на

зях
ни
парите на вятъра

"ти" с техниката, че с два-три компютъра ли 
няма да се оправя! Море, има да я средя аз таз ма
шинария - и сама ще пише, и сама ще редактира и 
поправя, пък аз ще си гледам кефа и ще си пия кафе то. 
I\ък и пари ще ви спестя, да знайш.

Еле, като стана дума за парите - и туй да ти кажа. Абе,
акъла ми не

душата.
Обаче има и друг чалъм с истината, че и на него да те 

науча, та и ти да знайш кога да я казуваш и 
пуста истина. Няма по-голямо удоволствие за човека от 

I например да подчуеш, че я някой ще бъде уволнен, 
трябва да му се удържи от заплатата (тъй трябва!), 

а 'ги да му се усмихваш любезно всеки ден, да го^по- 
туиваш приятелски по рамото м да го запитлаваш . Е, 
сега идва най-важното: научава се таз хаймана (непре
менно от тебе!), че през цялото време си го правил на 
будала... Ела и гледай физиономия, ела и гледай ссир! 
(Сега пък се мръщиш, редакторе - мак не си нрав!) Ме 
съм аз някой лош човек, ама то ка то си помислиш: че то 

ни остава, освен за единия ссир да живеем!

сьм на
кога не тая

това 
че я

какво е туй нещо, каква е таз оправия - 
стига! (Пак ще те критикувам, ама ти недей да се 

тнаеш, ат сами така, та добро!) I а да сисърдит - нали 
дойдем на приказката. Аз, както знаеш, вече толкова 
време работя в тоз брани» и богат пак не можах да стана. 
Все мойта заплата сред най-ниските! Да кажеш, че не 
работя - не е истина. Главата ми пуши от задачи, дето се 
вика, ама няма кой да го оцени. Търча насям-натям

и във всяка канцелария
какво друго 
Тъй де - карай да е весело!

Та казвам ти, г-н редакторе, дай да си направим стсбс

но
Красимира Инакона - Николичнареждане, послушен съм, пък 

намирам време да влезна и да видя кой какво прави »ам
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[ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ САМОДЕЕН ТЕАТЪР" |
ЧУДЕСЕН

ИКОНОСТАС
” ПОЛКОВНИК ПТИЦА” 

ВМЕСТО ” РЕВИЗОР”
Всяка черква и манастир с културен и исто

рически паметник, който свидетелства за опре
делено време и хората, които са го строили. 
'Студеинца”, "Рашнпща”, Печката патриар
шия, Рилският манастир, "Снета София", По- 
гановският манастир... всички те са хубави, не
надминати строителни творения на известни 
майстори-строители. В сравнение с тези хрис
тиянски и други храмове димитровградската 
черква "Рождество Богородичиио" е скромно 
здание. Все пак има нещо в пея, което пленява: 
ИКОНОСТАСЪТ.

Според известни досега сведения той е изра
ботен отчимншрово дърво и е дело на майстори 
от град Самоков. Специалистите казват, че ик
оностасът е единствен в Сърбия, че нещо по
добно има само в черквите в Македония и пред
ставлява истинско богатство. 11о не само заради 
това. Той е уникален п с техниката на дърво
резбата. Пак тези, които познават този вид пс- 
куство, казват, че резбата не е само дълбано на 
дъска, а е направена като тантела, което из
исква голямо умение и талант. Човек се пита 
какви ли са били тези майсторски ръце, които 
са създали върху дървото такова вълшебство 
от цветове, изображения на листа, райски пти
ци, диви животни... Особено са интересни стъл
бовете между местата, къдсто са поместени ик
оните. Те са прозрачни, като животните и вси
чко изобразено на тях е тропзмерно. И още 
нещо: когато застанеш пред иконостаса тн се

Първото театрално нредегвлемие, което през тази година 
подготвя'!’ артистите от димитровградския самодеен теагьр "Хри. 
сто Ботев” ще бъде представлението ” Полковник Птица” - такова 
беше неотдавнашното решение на Съвета на театъра, който ц« 
този начин отмени своето първо решение най-наирсддасеподготвя 
представление то "Ревизор". Автор на пиеса та "Полковник Птица” 
е българският писател Христо Бойчев, а ще я режисира Кирил 
Ангелов от великотърновския театър "Константин Кисимов”.

Съветът на теагьр "Христо Ботев” реши детската сцена към 
театъра да подготвя представлението ” Сватбата на Мишока Ми- 
ки”, по текст на българския писател и режисьор Николай Фол 
Пиесата ще режисира Стефан Методиев, също от великотърнов
ския театър ‘Константин Кисимов”.

«Де

Б.Д.

” ХРИСТО БОТЕВ” ЩЕ 
УЧАСТВА НА ФЕСТИВАЛ В 

СОФИЯ
Самодейният димитровградски театър "Христо Ботев" преди 

няколко дни получи официално покана да участва в международния 
фестивал "Театрални дни на смеха”, който сс провежда от 1 до 15 
април т.г. в столицата на България - София. Организатор на фес
тивала с сатиричният театър "Алеко Константинов" от София, а 
поводът е ознаменуваното на годишнината му.

Покани за участие на този реномиран фестивал са получили и 
Сатиричният театър от Загреб, Турският държавен театър от Ан
кара, както и известният московски театър "Александър Калягин”. 
Освен зях на фестивала ще вземат участие и утвърдени театри от 
България като: Народния театър "Иван Вазов”, Народния теа гьр 
за младежта,Театъра на бт,лгарската армия и други.

От управителя на театъра "Христо Ботев” г-н Слободан Алек- 
сич получихме информация, че театралната група от Димитровград 
ще участва на фестивала с представлението "Професионалист” от 
Душан Ковачевич. Според съответната фестивална програма ди
митровградските самодейци ще се представят на 13 април.

струпа, чс целият е направен от едно парче дър- 
по, защото почти никъде не може да се види 
къде с съединявам. Той наистина е величествен, 
но ще блесне с палтата си красота едва след 
като бъде завършена реставрацията на черк
вата.

А. т.

СВЕТИ ЙОВАН” (МУЩАР)5*

На левия бряг на рока Ерма, в подножието на 
хълма, като бяло слънчево петно сияе черквнцата 

<~в. Йован . 1я е само част от някогашния мана
стирски комплекс - рушен н възстановяван ня
колко пъти. Вече цели зри столетия тази черк- 
внчка живее в легендите като трагичен паметник 
на някогашното помирение между боговете и хо
рата. На нито едно друго място не може да се 
намери по-хармонично съчетание между природа 
и божи храм. както тук. Пейзажът е наситен с 
твърдината на скали и хребети и живописните 
багри на ливади и гори.

Отдалечен от по-важните за времето си пъ
тища, този манастирски комплекс е можел да има 
по-спокоен живот н по-многолюдно калугерско 
братство от това в Погановския манастир.

За съжаление, никога до сега тук не са правени 
археологични изследвания,които да опровергаят или културна стойност.
или да потвърдят преданието, че този храм е пое- Храмът "Св. Йован" може да оцелее само док-
троен върху основите на една черква от 13-то олкото спешно се предприемат няколко основни 
столетие. Беглите преценки потвърждават това. мерки: да се поправи повредената част от покрива. 
Но докато науката не си каже думата, легендата иконостасът да се "попълни" с икони и да се зак

лючва. Добре е, че черквата се намира наблизо до 
Кога е пострадал тоя манастирски комплекс и Звонска баня, така че туристическите работници 

от чии, ръце поне засега няма отговор.В момента в хотел "Мир" при добро желание могат да ор- 
там съществува само еднокорабно здание, пое- ганизират излети до близките исторически места, 
троено от тухли и варосани отвътре и отвън сте- включително и до храма "Св. Йован". По такъв 
ни. Няма запазен стенопис. Кубето над апсидата и начин черквата може да заживее един нов живот, 
една част от покрива сериозно са повредени, така 
че и над този храм божи е надвиснала сериозна ми бъде тежко от мисълта, която често измъчва 
опасност. Опасността за храма идва и от други съзнанието ми -не се ли превръщат старите чер- 
страни: подземните води сериозно заплашват те- кви в Бабушнишкия край от божи храмове в 
мелите му, а и хората, особено недоброжелател- места, къдсто са убити светци, 
ните, също са опасност, защото храмът не се дър
жи под ключ, така че всеки и по всяко време може ги аз, поне досега, не открих нищо за храма "Све
да влиза в него, да внесе или да изнесе оттам ти Йован" (Мущар). Но той живее в преданията и 
каквото си поиска. Това е единственото обясне- легендите. Затова намирам за трагично да сс вяр- 
ние, защо са изчезнали иконите от иконостаса, ва само на книгите, 
който е с по-нова дата и няма особена историческа

ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА

”Нора” на димитровградската 
сцена

В чест на световния ден на театъра, на 27 март т.г. в голямата 
зала на димитровградския Център за култура Театралната форма
ция за драма и комедия от Велико Търново (Р. България) изпълни 
драмата "Нора" от Хенрих Ибсен. Постановчик на представле
нието е Стефан Методиев, а сценограф Георги Петров. В пред
ставлението участваха артистите Мария Коцева. Стефка Петрова, 
Иван Евстатнев, Кирил Ангелов, както и постановчикът Стефан 
Методиев.

б.д.

ще бъде по-силна от историята.

Молитва
Помежду ни. Всевишни, няма посредник 
аз стоя озарен ош свешлий Твой лик.

Малък и самотен, в сянката на същността 
аз битувам Отче, заради Твойша висота.

Над утробата тъмна свети Твойша ръка 
шроелъчношо ши сияние да озари света.

И ош шез адски и мрачни низини 
йоне духа ми в синевата в!*знеси!

Доколкото не се направи шпцо и това лято ще

Защото в пожълтелите от времето стари кни-

Зоран Вучич ^
Текст и рисунка Каменко М. Маркович

то с голяма виртуозност и умение. Фигурите на рис
унките са или лежащи, или седящи, или пък стоящи - с 
богати форми, които понякога преминават в геомет
рична абстракция. Но абстракция, която произлиза от 
реалното, от земното и постепенно се превръща във 
форма, която губи първоначалните си контури 
преобразява в една нова,съвременна и поетична форма.

гт 0-, _ Скулптурите са създадени през последните 2-3 години в
На 27 март т.г. в димитровградската галерия бе отк- рамките на цикъла "Семейна мануфактура на черния 

рита самостоятелна изложба на белградския скулптор хля6” Всичките са не по-големп от двадесетина сан- 
Слободан Бане Савич Откри я директорката на Цен- тиметра „ отляти „ бронз. Темите и мотивите са най- 
търа за култура г-жа Зорица Милева. Любителите на разли.ши> но стожер на събитието и тук е жената 
изобразителното изкуство имаха възможност да видят Макар ,|е са малк1, по о6ем; скулптурите пленяват с 
тридесетина рисунки и двадесетина скулптури, отляти в обемите си и създават усещане за грандиозност и мону- 
бронз. менталност. Композицията е доведена до съвършен

ство.

РИСУНКИ и 

СКУЛПТУРИ II се

Слободан Савич е роден през 1947 година в Белград. 
Завършил е приложна скулптура в Академията за при
ложни изкуства при професор Миодраг Живкович. 
Член е на УЛУС-а, УЛУПУДС и ФИДЕМ-а. Експони
рал е свои творби във всички по-големи градове в стра
ната, както и в чужбина - Будапеща, Лисабон, Фиренца, 
Стокхолм.

Рисунките са от цикъла "ТЯ” - художникът е рису
вал само женски актове. Работени са с цветен графит и

Слободан Савич: АНТИКАВ общи линии, любителите на този вид изкуство 
имаха голямото удоволствие да се любуват на скулп
турите на Савич, а пък домакините занапред трябва да 
знаят, че скулптурите се поставят така, че да могат да 
се наблюдават от всички страни. А пък за онези, които 
са дошли само от любопитство, би трябвало в бъдеще 
да се пишат названията на скулптурите, за да знаят за

кое произведение се касае. Изложба не се прави само да 
се впише някъде, но и да се осмисли.

Накрая да кажем, че изложбата е организирана със 
съдействието на художествената галерия "Божа Илич 
от Прокупие.

Д. Димитров
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1998 * ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

ПУБЛИЦИСТЪТ БОТЕВ 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (6)

ДОБЛИЖАВАНЕ ДО 

РАВНИЩЕТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

АРТИСТИ

Поезията на Ботев с несъмнено него
вата творческа стихия и върхът на бъ
лгарското поетическо слово. Но Бо
тев - съвсем според статута на въз
рожденския книжовник, който е 
не само многофункционална 
орческа личност, но и не мисли 
литературните си функции за 
основни - не само не се е смя
тал за професионален

раните българи, великолепно 
философските, културните

ските идеи на своето време. От Бо- 
тевата публицистика струи най- 

напредничавото знание на 
хата. Неговите анализи са бле- 

| стящи проиицания в съвремеи- 
Л ната политическа ситуация на 
ЛЛ света, Европа и Балканите (с 
|| оглед към "Възточиия въпр- 

Щ ос”). с усет за дълбоките ис- 
торнчески корени на обще- 

V ственото развитие и смайва- 
® Щи прозрения за бъдещето. 
|1 Ботевата публицистика 
* на енциклопедия на българ

ската възрожденска проблема
тика във всичките и аспекти - 

философско-исторически, соци
ални, политически, културни, иа- 

родопсихологически. Ботев създава 
класически образци и извежда до художе

ствен блясък такива публицистични жанро
ве като фейлетона и политическата 
Дори в такива малки вестникарски жанрове 
като хрониката и дописката е литературно 
неподражаем. Изумителна за една балкан
ска провинция осведоменост по световните 
проблеми; философска, политическа и кул
турна ерудиция, гениални анализи и бляска- 

емоционални образни акценти, фина иро
ния и сатирична жлъч, белетристично живи 
картини и карикатурни портрети - това са 
някои черти на Ботевата публицистика, в 
която се

запознат с 
и политиче-

епо-тв-

лнте-
ратор, но е и посветил на по
етическата

Пише: Лилия Нейкови преди да тръгна по своя учителски и 
житейски път - две години в Пирот и 
после до края на служба в Ниш - 

ХАЛ" пък беше пиеса от новото беше пиесата "КРАЧКА В ПРА- 
време. Ятак па партизаните чака ид- ХТА” от Драгослав Гърбич. Беше 
нането па свободата: немци, екенло- вече 1959 година. Мето Петров вече 
зин, щурмоваци. За нас, артистите - беше служещ в Дома на културата, 
лека тема и пиеса. Разпределението бяха съпрузи с Венета Крумова. Се- 
направп Истатко Станулов, екипът га беше по-леко. Той едни правеше 
познат, само още един нов член. Ме- декора и кулисите. Успешно, талан- 
то Петров се беше върнал от затво- тливо, спокойно. Играеше в пиесата 
ра и пое ролята на революционера, и главната роля, мисля, че в пирот- 
който посреща партизаните. Пиеса- ския вестник е поместен очерк за 
та имаше голям успех в града ни, а играта. Генерал от бившата югосла- 
бяхме поканени и в Пирот. Пак ка- века армия е ненужен в новия свят и 
миои, пак декорация и салона при е в упадък. Неговата депресия се за- 
Чавдар. Имахме обаче на разполо- дълбочава и от поведението на съ- 
жение п една стая в съседния хотел пругата с рухнали нерви и децата, 
да починем, защото бяхме дошли по- желаещи да отидат в чужбина. Все 
рамо. Вечерта салонът беше пълен, тъжни и житейски мотивирани съ- 
а играехме в съревнование с още ня- дби. Генерала - Мето Петров, съпру- 
колко театъра. За Мето Петров мо- гата му - Лилия Нейкова, дъщерята

си дейност скро
мно място в своя живот. Би- ”ПЪТЯТ НА СТАРИЯ МИ-
хме казали - творял е поезия 
"между другото", ако това 
между другото не бе висота

та на българската поезия. Но 
ако Ботев не

е ед-

превръща поезията 
в свои занаят, той за известно вре
ме прегръща публицистиката 
своя професия. Тя е изглежда един
ственото призвание, което този неспокоен 
българин е смятал за представителна и до
стойна за себе си професия. Бивши публи
цист, сега български войвода * - гордо се 
представя той на капитана на кораба "Ра- 
децки".

като

статия.

А и като изразен блясък, 
в историята на българското слово, и като 
исторически патос публицистиката на Бо- 

конгениална на поезията му. При това 
публицистиката придава на неговата поезия 
един социален, интелектуален, културен, 
философски, идеен и исторически контекст, 
без който тя би ни изглеждала 
феномен. Публицистиката на Ботев пока
зва, че авторът на "Хаджи Димитър" не е 
просто "пееща птичка",а един от най-еруди-

и по значение

тев е ви

открояват шедьоври като "Наме
сто програма”. "Политическа зима". "Сме
шен плач", "Народът" и "Петрушан".

мистичен

Смешен плач
Плачете за Париж, столицата на раз- щото са малки, а малки само затуй, за-

ите. То-врата. на цивилизацията, школата на щото им са ги отнели господар 
шпионството и робството: плачете, фи- гава човекът наричат разбойник, раз- 
лантропи, за палатите на страшните ва- вратник, низък и варварин! Такива бяха
мпири, на великите тирани - за памет- и комунистите, 
ниците на глупостта, на варварството, 
изградени с отсечените глави на толк- ци. доде нарече роба "син божий, син 
ова Предтечи, на толкова велики мис- человечсский"; има ги и революцията, 
лители и поети, с оглозганите кости на за да "направи скитника гражданин"; 
толкова мъченици за насущния хляб. - има ги и ще ги има и социализмът, който 
плачете! - лудите не може никой утеши, "иска да направи човека повече от син 
бесните не може никой укроти!

Християнството има своите мъчени-

"КРАЧКА В ПРАХТА":
Методи Петров, Рангел Димитров Дуруз и Лилия Нейкова

божий и гражданин - не идеал, а същ - Венета Петрова и синът - Рашо 
Дуруз. Слава Богу. можем да пока
жем снимки от пиесата! Най-добре 
си спомням това. че Мето изработи 
за декор един портрет на мустакат 
генерал с всичките му довоенни ор
дени, грамаден по мащаб. И "Циле" 
вече беше започнало да работи,та за 
пръв път донесохме един нов диван, 
като етажерките и останалата ук
раса все пак беше "наша", донесена 
от къщи. Доколкото си спомням 
очерка в пиротскня вестник, кри
тикът беше казал, че с играта си сме 
се доближили до професионални ар
тисти. Това бе върхът на нашия ус
пех: да то сравняват с хора, конто са 
учили и усвоявали теория за говора, 
движение и игра. Нас - учители, слу
жещи. домакини и любители, конто 
ползваха свободното си време, за да 
допринесат за утвърждаването на 
самодейния театър.

Още веднъж искам да спомена

га да кажа, че беше впечатляващ ар
тист. но ис всякога си знаеше ролята 
наизуст. Това при аматьори може да 
бъде много опасно, защото репли
ките са свързани п не всеки може да

Кълнете комунистите, че съсипаха човек, и от него да зависи градът, а не 
столицата ви и измряха с разбойнице- той от града.” Християнството, револю- 
ските за вас думи: свобода или смърт, 
хляб или куршум! Плюйте на техните ституцията и републиката-те са си фак- 
трупове и на труповете на онези жертви тове и епохи исторически, кои ще от
ца цивилизацията, кои сте прегръщали рече само тоя ум, който нс признава

прогреса вчеловсчсството.
Училището и само училището, казва

цията и социализмът - монархията, кои-
импровизира върху самата сцена. 
Мо сега стана точно така. Ма сце- 

фоституткпто (Йоанпа Т. 
•• Чуй петъл и аз), а нем-

ната са г 
Гогова от 
ските офицери (Раша Дуруз и Еле
нко В||даповпч)са в един бар, черпят 
се. Като свърши тази сцена, в едно 
от следващите дейс твия трябва да се

и прегръщате в лицето на жените си, на 
сестрите си, на майките си и днес нари
чате бесни блудници, защото имаха още баба Македония, ще избави Европа от 
сила да се хванат за оръжие и избавят от социален преврат - училището 
вертепа на разврата! Хвъргайтс кал и училището, повтаряме ний, ще я приг 
камъни върху гроба на Домбровски, за- отви за тоя преврат; но не училище I о па 
щото не стана слуга на някоя короия- Златоуста и Лойола, на Вилхелма и 11а- 
сама глава, а поборник на велика идея, полсона, а онова па Фурие и Прудопа, 

гърдл твърди се опря на Кювис и Нютона - и училището жи- 
иа предателите на Франция и виновни- тейско. 
ците на толкова злочестиии в човещи-

и само
чуе експлозия и партизаните да на
правят акцията, успешно да я про
ведат и превземат града. Мо Мечо 
много побърза, изстреля и тупна в 
кафенето през прозореца мъртъв. 
О, ужас! Ами сега, проваля се цялата 
пиеса. Мо аз взимам ситуацията в 
свои ръце. И импровизирам. Уми- 
лквам се още по-силно на немците, 
уж не забелязвам мъртвия, забавям 
действие то, искам да танцувам стях, 
докат» отвън, зад кулисите, Истатко 
и останалите не се оправят и решат

на висока цел и с
Комунистите са мъченици, защото 

важни средствата в борбата им за 
Цял сеят оплака Париж, цял свят свобода, а идеята па тази борба. "И сво- 

прокле комунистите, и нашата бедна болата ще има свойте езуити”, казва Ге- 
журналистика и тя нс остана надирс, и йнс.
7Я заплака за бездушното и прокле ра-

Смешеи плач! Като че от Ним- държи сълзите си, както ще ги задържи
ето-

пс сапата.

имената па моите съграждани, само- 
дейци и участници в пиеси, с които 
заедно сме играли (дано не пропусна 
някого): Истатко Станулов, Илия 
Попов, Стоян Касаловнч, Венета 
Петрова, Мето Петров, Колица 
Рангелови, Десанка Гнгова, Никола 
Иванов, Рангел Днмнтроп-Дуруз, 
Сава Пейчпч. Крум Пуиин, Борис 
Рапгелоп, Милка Велина, Снежана и 
.Пенко Внданопнч, Олга Тошева, Ви- 

Аностолова, Лиляна Йосн-

Нека сега пашата журналистика за-
ностъпят при новата ептуа-Д»как

ция. Таки (така му викахме на бате 
Истатко) се справил - появиха се па
ртизаните, убиха немците и така на
татък. Завесата се спусна, фреиетн-

зумиото.
вродя до Налолеона, от Камбиза до 13и- и европейската - за да оплаче ДРУ' и 
лхелма войната пе представя едни и съ- лици, други варварства и страдания, ко
тите зрелища, една и същата цел е едни Га робът извика на господаря си: кой си 
и същите средства. Като че I Гаполеон в ти, що плачеш? Мъж ли си, жена ли или 
името на цивилизацията и Вилхелм, в хермафродит - звяр или риба.... И ще 

пе направи- бъде ден - ден първий... 
в 19-

чии овации, но ар тистите на сцената 
се спускат към мен и силно ме пре
гръщат. "Спасих" положението.

А журито нищо нс забелязало, 
заехме челната позиция и си мълчим 
за обръкването на текста. Поздра
вленията приехме, ръкуваният» съ
що, ухажване на пнротскнтс момче
та - също, само пе ни нахраниха. Гла
дни н посред нощ се завърнахме в

името на божия промисъл, 
ха повече зло, повече варварство 
ий век, отколкото напр. Александър 
Македонски с походите си преди толк-

досава
фона, Благое Томиш, Йоанна Тодо
рова, Ка тя Царибродска, Внтомнр 
Живковнч, Мария Гоцева, Вина Ду- 
дииа. Китка Дончева.

Годините са от 1945 до 1953 и от 
1955 до 1959.

Памфлешъш "Смешен Плач" е Публикуван а бр. 
г , 2 ни а. "Дума на българските емигритаи" (25

ова векове. Но там е варварството, 7 ам ^ ^ /#7/ Сълдаденнаскоро следралгрома на
са укорите И Проклятията, ДСТО робм, Циражкиша комуна, шоП аълаикаа книга о/аго- 
ЧОВСКЪТ, като НС чуят думите му, ря- оар па всичка, Писана По шоли Поаод а на шише 
зумт»т му улавя сс за Крайност И се бори оссшнини, а ПредсШаалнаа единствената 
на живот и смърт, доколкото му г.оз- г,с.,рс.,ер,шп уитьрдиЯат" *Р*“"*1” ма,,т е 
воляват средствата, които са низки, за- шшш „тштш, .тщтш т Комушиш,

града.
- Следна -Последна та пиеса, п коя то играх,
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СИГНАЛИ Р( сЛ Ю О д_ ш о 
ЯГГ Л (') Ч) ГЦ /; е> <Ж Л оДОКАТО НЕ Е СЪВСЕМ КЪСНО...

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО(Продължение от мишении брой) па на жшют, толкова и за гона н какви насоки си 
Отделен обичай съществувал и за завършва- развивало съзнанието на на1пснсца в ио-далечно- 

нето на жетвата. Когато надал последният полог то и в близкото минало. По какъв начин и с какви 
на последната нива - жетварите оставяли няколко символи гой с изразявал своите схващания и стре- 
стръка от житото, заплитали ги във вид па венче, можи. 
като оставяли най-големите класове да стърчат 
отгоре. Някъде в този венец били вплитани град- цици, в записването на народни обичаи в шините 
ински цветя, а другаде минавало без тях. Различия краища иай-голям принос могат да имат учизе- 
в отделни детайли съществували не само от едно лите. Те лично и чрез свои ученици могат да събе- 
до друго село, а дори от една до друга махала в рат голямо и безценно фолклорно богатство от 
съпцуго село.

КАЛИНКА ГЪРЛО
поляло

МЕСЕЧНО ЯСЕН
Месечно ясен, огревиш ли, 
вижраш ли негре либеиш ми? 
- В/щрам го или, огревам го 
ч ерна ейшя Солно лежи.
В ерна ейшн Солно лежи 
и н ръка/Тш си книги рържи. 
Дили е книги или ромин 
или си йшГши ни люСонШа? 
НиСГш е книги, нишо е рома/1, 
и ний си шайни ни любовиш.

Тъй като това не са направили научни рабог-
Килинки гърло Соляло, 
шръгнили пори ри Пие.
Овчар се ош Срег Проникни: 
- Не Пий, Килиике, шил пора, 
шил пори е кръиини.
Снощи хайруши мшшхи, 
ранен си юнак носеха, 
лннТш му рани миеха, 
кръиини рили Переха.

тази област, което, в противен случай, е осъдено 
на пълно изчезване. Също така много могат даВРЪЗВАНЕ НА КВАЧКА допринесат и учеиициз’е от гимназиите чрез уче- 

И при завършването на вършитбата съществу- ническитс секции на младите изследователи. За 
вал съответен обред, който бил наричан ”връ- тях на това поле съществува конкретна практи- 
званс на квачка Този обред се състоял в след- чна работа, предполагаща завидни резултати, 
ното: когато селяните изкарвали последния пра и Младите изследователи биха могли да предвидят 
отвявали житото, на стожера връзвали букет гра- в плановете си за работа през годината в колко 
Дннски цветя, които били прикрепяии за него с села ще трябва да запишат народни обичаи, така 
едра ръжена слама от сламени въжнци. По случай че за определен срок да не им остане пито едно 
завършването на вършитбата била приготвяна село в общината, което да не е изследвано в тази 
гоетба: стопаните колели петел или кокошка, би- област, 
ла месена баница или така наречената ”сир-по- 
гача". Колкозч) стопаните били шнгьрлп повече 
жито, толкова и гоетбата била ио-богага.

Споменахме само няколко обичая, свързани

КМЕТА ИСКА МОМА 
ТРЪНА

МАРЕ, МОРИ, МАРЕ
Маре, мори, Маре, 
и що Село белиш 
кога черно носиш?
Дили майки жилиш 
или сшири шишко, 
или си го жилиш 
шнойшо Прът/ либе?
- Нишо майки жиля, 
нишо сшири шишко, 
а ний си го жиля 
мойшо йръно либе.
Мойшо Пръно либе 
войник ми ошире, 
войник ми ошире - 
време шри гориш/, 
време шри горини
и ями ри се върне.
Снощи Писмо ройре, 
либеиш ми Пише:
- Жени се, Маре, 
мене не ме чекай.
Мене ме люби шуркиня млира, 
Люби ме, Маре, и ще ме влеме.

Кме/Тш иска моми Трчяш, 
Трънъ, моме Тръне.
А йре Тръне ри ше вирим, 
Тръне, моме Тръне.
Наше село най-Согишо, 
Тръне, моме Тръне.
Три Пъши се грозре Сере, 
рва Пъши се жешва жъне, 
Тръне, моме Тръне.
Ош шри спирани слънил грее, 
ош чешв1>рши месечина, 
Тръне, моме Тръне.

Разбира се,трябва да се знае, че при описването 
па един или друг народен обичай не бива да се 
пренебрегне пито една подробност, защото и най- 
незначителни па пръв поглед неща и маг своето 

със земеделската работа. Освен тях са съществу- значение и смисъл. Също така трябва да се зали
вали и други, които отразявали едни или други ше и изворът на получениз’е сведения - откъде е и 
вярвания и символизирали пожеланията на нашия на каква възраст е човекът, който е разказал за 
земеделец. Обаче тези обичан вече не съществу- тях.
ват и едва ли някъде се упражняват, защото пачи- Когато тези метериали бъдат събрани, кул- 
нът на обработване на земята н събирането на турните центрове или библиотеките в нашите об- 
реколтата вече е съвсем друг. Плуговете и во-

СЛАВЕЙ ПИЛЕ
щипи трябва да се погрижат те да бъдат отпе
чатани в отделни сборници, в които ще бъдат Славей Пиле, не Пей рана, 

не бури ми госПорара, 
слирък сън ми е засПало. 
Сама съм го усПала, 
сама ще го Сурим...

ловете са заменени от трактори, жетварите със 
сърпове - от комбайни, гумната със стожери - от 
вършачкн...

Тъкмо затова е последен момент тези и по
добни народни обичаи в нашите краища да се за
пишат, докато все още има живи хора, които до
бре ги знаят, защото и те са ги спазвали и прила
гали. А тези обичан говорят много както за начи-

записани имената на участвувалите в записването 
на народните обичаи.

Вложеният труд в тази област на знанието е 
полезен и благороден за всеки, който желае и 
може съзнателно и съвестно да го извърши.

ПЕСНИТЕ СЪБРАЛ И ЗАПИСАЛ: 
АЛЕКСАНДЪР - САШО МЛАДЕНОВМило ПРИСОЙСКИ

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ

Д-ДЕН И 

Д-КОНЦЕПЦИЯ

шелно! №на
цикъла Начално микроби Накрая микробиБ. Л., кандидат-абитуриент от Босилеград.

Отговор: Момче, ако пак срещнеш Валето, моя до
бър колега, поздрави го. Той е умен човек и е искал 
преди да избереш жизнения си път, да схванеш "про
блемно” какво те очаква. Избрал ти е два, наглед несъ
вместими проблема за разрешаване.

Спомняш ли си от уроците по съвременна история що 
е ”Д-ден”?Тогава съюзниците десантирали Нормандия, 
за да освободят Западна Европа от фашизма. Тоя при- 

_ _ _ меР символизира борбата на нутриционистите да за-
огрър сиеш/алисш, се обръща канрираш-абишуриенш пазят храната от разваляне. За хранителните продукти 
ош Сосилеграрскаша гимназия, койшо най-късно ро ме- "фашисти” всъщност са микробите, които непрекъсна- 
сеи-рва шрябвара избере свояша бъреща Професия. Се- то ги атакуват. Отговорът е един - жестока контра

атака!

I билион 100 милиарда

II 100 милиарда 10 милиарда

10 милиардаIII 1 милиард

IV 1 милиард 100 милиона

и.т.н.Молба: Гоейорин Асене, към Вас, кии/о кл,м широк-

XI 100 микроба 10 индивиди

XII 10 микорба И?)мейнише обешояшелешва ми налагаш ри се зиПиша в 
Пол увиеше училище, а не във факулшеш, Понеже 
По-скоро ми е нужно ра се ромогна ро рийлома. Колебая 
се межру Полувисшешо училище По хранишелна Проми
шленост в Прокуйие и Полувисшешо шекешилно учи
лище в Лескова/с

Кой ли от нас - 5-6 милиарда жители на Земята - ще 
Успехът се послчгга чрез прилагане на т.нар. Д-кон- излезе "щастлив" да лапне тъкмо консервата с мик- 

цепция ! Връзката между шифъра и концепцията не е робчето!?
в буквата. В първия пример тя е съкращение от Оау Някой ще възрази - защо не се приложи още един 
(-ден), а във втория от Оеас! (=смърт) а и от Оеата! цикъл, та да бъде унищожена и последната спора? Ча-

Задаразрешадилемата, скоро Посетих бои,шеград- ” НутрГтехнолознте твърдят, че ако стерилизацията ^Г^ложен^^во^^Хвсв^^птоизве^а 
скиши Сушара", сега член на комибанша "Здраве’’ ош на консервите се извърши при режим който попити е Положенне- иъРво- никои в света на произвежда

пееш. Той ми ошвърна: Момче, ире,устои ми важна » най-токсичната, най-опасната нейна роднина С1о- йност и затова ние се ориентираме към възможно най- 
делова срещи, съжалявам, но нямим време за разговор. МгкИитЬоШйпит -тогава яжте консерви спокойно. Най- драстичните ситуации. ТретоГ ако много ги "варим”, 
Чуй следното: когато разбереш какви са значенията УД°бно е микробите да се унищожат с топлина. съдържанието в консервите се изменя.
на шифъра "Д-ден” и изрази "Д-кониейцип" и намериш Момче, оттук нататак самичък си извличай заклю-
взаимниша им връзка, ще ши стане ясни и същността Как става т°ва ■ 1 ръгва се от предпоставката, че една чения. Продължавай да обсъждаш "операциите”, за да
на Професията нушри-шехнолог. А за същината на консерви е контаминирана със бъде окончателното ти решение напълно зряло.
текстилната Професия Питай Професор Божо АшТшч петтурн^около 120^30^ Т' В“ 6ДНО ДаЛЦ Ще НЗбеРеШ 'ДЖа” 11лн ”б>”’ нашаТа
ошЛесковаи". ператури (около 120-130 С) ликвидацията протича оъ- кантора ти пожелава успех в бъдещата професия и в

рзо и логаритмично. През всеки логаритмичен цикъл живота ^ т
_ какво ис- (време) умират 90% от микробите, а остават живи 1/10.

кише ра ми каже р-р Власи/а. Благораря Ви ирераари- Това е строго научен факт. Да провер

час

Госиорин Асене, Помогнеше ми ра разбери
Протоколист: С. К. 

(В следващия брой: Що е ''шарена сол"?)
им:

(^НАШЕНСКА ТРАПЕЗа\§||| със счукани орехи. отвите с него много вкусна баница.
Намажете с масло подходяща тавичка и наредете на 

дъното и 1 ред хлебни филийки. Поръсете ги с на
стъргано сирене и 3-4 лъжици мазнина. Наредете от
горе още 1 ред хлебни филийки. Разбийте 4 яйца с 3-4 
лъжици масло, малко сол и 1 литър прясно мляко. 
Залейте със сместа хляба.

Опечете баницата в умерено силна фурна.

ЗЕЛЕН ФАСУЛ - ПЛАКИЯ
Изчистете, измийте и нарежете 1 кг зелен фасул. 

Прибавете 2 глави лук, 1-2 моркова, 1 резен целина и 
4-5 скилидки чесън, нарязани на ситно, и сол на вкус. 
Сложете ги да се задушават с 1/2 чаша вода и 1/2 чаша 
олио на слаб огън. Като омекне зеленчукът, приба
вете 1 равна лъжица брашно, размито с малко вода, 1-2 
лъжещи оцет, 4-5 счукани скилидки чесен и 1/2 ситно 
нарязана връзка магданоз. Наредете отгоре филийки 
от червени домати или консерва. Полейте ястието с 3-4 
лъжици олио и го оставете да уври на слаб огън. Под
несете го студено.

ЧОРБА ОТ КОПРИВА СЪС 
СИРЕНЕ

Изчистете и измийте 1/2 кг коприва и я сложете да 
ври 15-20 минути с 1 чаша подсолена вода. Стрийте я 
след това с дървена лъжица или джурило. Прибавете 
4 лъжици олио и 2 равни лъжици препечено брашно. 
Разбийте добре всичко и налейте 5-6 чаши вряща вода. 
Оставете чорбата да ври 8-10 минути. Свалете 
огъня и веднага прибавете 1 чаша настъргано сирене. 

Вместо със сирене можете да приготвите чорбата

СЛАДКИШ С ТИКВА
Изчистете около 11/2 кг тиква. Настържете я на 

едро ренде и я разстелете на равномерен пласт в намаг 
зана с масло тавичка. Разбийте добре 4 яйца с 1-1 
чаша захар и прибавете 1 л прясно мляко и 1-2 лъжи
чки канела (цимет). Полейте тиквата и я опечете. Под
несете десерта поръсен с пудра захар.

я от

БАНИЦА ОТ СУХ ХЛЯБ
Когато имате изостанал бял хляб, можете да приг-
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СПОРТ ® СПОРТ КАТА РАШКОВА ОТ СКЪРВЕНИЦА Е НАЙ-СТАРАТА ЖИТЕЛ
КА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ФУТБОЛ: ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА НА "БАЛКАНСКИ"

БАБА КАТА ПОДКАРА ЙГ 

108-ТА СИ ГОДИНА ^
%

”ДУБОЧИЦА
СКИ” 3 :1 ( 2 :1)

БАЛКАН-
н

Л« кован. 25 марш т.г. Стадион на "ДуОочшш", зрители към УЮ 
Сътш ИвшшНпколич ои, Ниш - 7. Голмайстори: Старчета, а 5 и 
Вучкович а 22 и 75 минутка "ДуСочишГ. а Тошич а 26 минута за 

Балкански . Жълти картони: Банкотт. Йованоаич и МшТтч ай, 
ДуОочшш , а Тошич и Костов ой, "Балкански”.

На 17 километра южно от Димитровград, раз- Въпреки преклон- 
пърснаю по баирите и доловете на Гребен план- пата и възраст, за ба- 
пна, скрито между многобройните дръвчета, е ба Ката спокойно мо- 
разположено село Скървеница, в което сега жи
веят няколко десетки, предимно по-възрастни хо
ра. Селото е съставено от 9 махали,

же да се каже, че е държелива старица. Все пак 
годините са си казали своето и са се отразили на 
нейния слух. Понякога си спомня за събитията, 
които са се случили преди много години и де- 

километра от се гилетия. Но когато някой я попита как е запаз-

ФК ” Балкански”:
Гюров 6, Станков 5. М.Гтов'^ |
Цветкови1! 6, Живкови1! 6 (Златкович 6).

Още от едно гостуване "Балкански" се завърна с празни ръце. 
След груба грешка на защитата, домакините още в 22 минута водеха 
с 2 : 0 и мачът бе решен. Голът, който отбеляза Тошич в 26 минута 
даде надежда на димитровградските футболисти, но до края на 
срещата те не успяха да улучат вратата на домакините.

които са от
далечени помежду си. Някога, по време на турск
ото робство, селото е било на 4
сегашното си място - край пътя, които е водел от ила здравето си и как е доживяла до дълбока ста

иш и Пирот за Истанбул. Поради постоянния рост или пък дали може още да работи, баба Ката 
тормоз на турските нашественици тогавашните 
жители на селото са избягали, 
криейки се по околните хълмове

му отговаря твърде разумно.
Както вече казахме, стари

цата има син Драган и снаха 
« Деса, които живеят с нея в род- 
Л нотой село. Тя има и три дъщери 
А (на възраст от 70 до 80 години) , 
I* 27 внучета и правнучета, както и

п долове и така се създало % 
селището Скривеница, което с М 
течение на времето получило еУрпг. 
името Скървеница. Ший

От Димитровград до Скърве- 
нпца се стига по два начина - през ЦсМ 
Боровско поле и по-пряко - през гаттИИ 
село Долна Невля, до което води нбвмШш 
12-километрово асфалтово шо- ■ЮдШи 
се. Тъй като местният път от Д.
Невля до Скървеница е в твърде ВдаШИ 
лошо състояние, то последните кдонЯН 
5 километра са трудно проходи- Иж|1Ш

”БАЛКАНСКИ” - ” НАПРЕДАК” 
1: 0 (1: 0)

гГ2>

йу две ираправнучета. 
щ Всяка година на 8 март в къ- 
щ щата на баба Ката в Скървеница 
кн е много весело. На този ден ней- 
вя ните близки я посещават, за да 

отпразнуват нейния рожден ден. 
П Тогава й донесат подаръци и из- 
Ш пият с нея кафенце, сок, ракий- 
Щ ка. Според думите на старицата, 

тя никога не е пушила цигари, но 
винаги е обичала всяка вечер да 
си пийне по една чашка ракия.

Баба Ката е много доволна от 
своя син и снахата, които се гри
жат добре за нея и се стараят 
нищо да не й липсва. От своя 
страна тя всячески се старае да

Димитровград, 28 марш ш.г. Спортен нетна "Парк", зрители 
повече ош 1000. Съдия Горан Неделкович от Лесковаи - 8. 
Голмаисшор Са та Тошич в 42 минута. Жълти картони: Живк
овци и Гюров ош Балкански", а Б. Младеновци ош "Пайредак".

Е * *■

ФК ” Балкански”: Величков 7. Стоянов 6, Крумов 7, Пейчев 6 
(Златкович 6), Гюров 7 (Георгиев 6), Станков 6 (Васов 7), Митов 6, 
Тошич 7. Димитров 6, Цветкович 8, Живкович 6.

В дерби срещата на два отбора, които се борят да запазят 
_ в Сръбската дивизия, наблюдавахме една твърде слаба 

игра. До 35-та минута на първото полувреме нищо не се случи, след 
което домакините имаха няколко голови положения. В 42-та ми
нута Цветкович подаде топката на Тошич и той от приблизително 
8 метра учучн целта и това бе единственият гол за домакините.

През второто полувреме домакините безрезултатно нападаха, а 
през последните пет минути нападателите на "Балкански” имаха 
три стопроцентови шанса, но Димитров и Златкович не ги използ
ваха, макар че сами бяха пред вратата на гостите.

В следващия кръг "Балкански” е гост на "Синджелич” от Ниш. 
С тази неубедителна победа димитровградският отбор преотстъпи 
последното място на таблицата на "Свърльнг”.

1г-г-5:ми.
' 'чОсвен със своето бурно ми

нало и божествената природа, 
която го обкръжва, село Скър
веница предизвиква интерес и с 
това, че в него живее най-ста-

мястото си

IIш У
к7 Ш

рата жителка на Димитровград
ска община и една от най-ста
рите жени на Югославия - баба 
Ката Рашкова. Тя е родена през 
миналия век, по-точно през 1891 година и то точно поне да наклада огъня” - казва крепката старица, 
на свещения за жените ден - 8 март. Детските си 
години и младостта си баба Ката е изживяла в една зи жена. Тя рано е останала без мъжа си, но е 
патриахална среда. През 1910 година, когато на успяла да отгледа децата си и да запази семенното 
международната конференция на жените в Ко- огнище. Почти целия си живот е прекарала в те- 
пенхаген е взето решение 8 март да се чества като жък труд, занимавайки се предимно със земеде- 
международен ден на жената, баба Ката е била в лие и животновъдство, но тоя живот й е дарил 
разцвета на младостта си, понеже е била на 19 здраве и дълголетие.

Баба Ката Рашкова с едно от 
правнучетата си

им помага във всекидневните 
грижи за домакинството. ”Мога

Животът никак не е бил благосклонен към та-

Д. С.

55 Младост” - ”Желюша” 1:2 (0:0)
Б. ДимитровНа своето първо гостуване в Мали Суводол футболистите на 

Желюша избраха по-засилената защита и с контраатаки успяха да 
спечелят три нови точки. Головете за "Желюша” отбелязаха Стои- 
цев в 75 и Дончев в 86 минута. Голмайстор за "Младост” бе 3. 
Пе грович в 76 минута. Съдия на мача беше Мирослав Лилич от 
Пирот-8.

"Желюша”: Йовичич 7. Дончев 8, Глигоров 7, Ненов 8, Васов 8, 
Иванов 7, Костов 8, Р. Георгиев 7. Христов (Стефанов 7), Исич 7, 
П. Георгиев 6 (Стоицев 8).

В следващия кръг "Желюша”играе като домакин с "Победа” от 
Държина.

години.

шват 15 ГО- 
лка заради 

на нашия съпруг,

1Л 1998 го 
пълнени I

На 3 април 1996 година при пъ
тно произшествие в Швеция на 
24-годишна възраст загина

>дина се навъри 
със скръб и оо

на оапри 
ДИНИ, из! 
преждевременната смърт 
баща, тъст, свекър и дядо

Р

ДЕСИМИР ТОДОРОВ -ДЕСКО 
от Ниш, родом от село Паля
ще го носим в спомените си и ще скъ-

Весна, син Саша, зет 
, внуци и многобройни

Съпруга Вера, дъщеря 
Милан, снаха Ясмина,д.с.
роднини

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ НА ФУТБОЛНИЯ ОТБОР 
"РАДНИК" ОТСУРДУЛИЦА

СКРЪБНА ВЕСТ

На 22 март 1998 година, след дълго и тежко 
боледуване, почина нашата съпруга, майка, 
свекърва и бабаГотви се тим за Втора дивизия НЕНАД ДИМИТРОВ 

от село ЖЕЛЮША
Изминаха две тъжни години от 
неговата трагична смърт, но той 
все още и винаги ще о сред нас. 
На 3 април в 14 часа на гро
бищата в село Жолюша ще да- 
дем помен.
Опечалени: баща Рангел,майка 
Споменка, состра Силвия и 
останали роднини.

ДРАГИЦА ЧИРИЧ 
техник-фармацефтФутболният отбор "Радник” от Сурдулица, който сс състезава в 

Сръбска футболна дивизия и който завърши есенния полусезон на 
13 място с 19 точки, успешно стартира през пролетния полусезон. 
В проведените досега пет кръга той спечели 9 точки (три победи и 
две поражения) и зае 10-то място. По думите на треньора Кресос 
Джурач, бивш треньор на ФК "Кикинда , целта с класиране и 
средата на таблицата, или. в краен случай, запазване па статута в 

футболна дивизия. Защото отборът е доста млад, неколцина 
играчи са без футболен опит,така чс през следващия състезателен 
сезон могат да се очакват добри резултати. Гогава, както каза 
Кресос, футболистите на "Радник ще могат да се включат дори и 
в борбата за една от челните позиции и да се класират в горен ранг 
на състезанията - Втора футболна дивизия. През пролетния молуес- 
зои "Радник” играе много по-организирано и по-отговорно и благо
дарение на това извоюва победи срещу отборите от самия връх на 
таблицата - "Ниш”. "Рудар” и "Дубочица”. Твърде значителна е 
победата над "Рудар" от Алексишщ, който до срещата в Сурдулица 
21 кръга не познаваше поражението. Окуражна и фактът, че град
ският стадион почти винаги с ггьлен. Футболната среща с 
"Дубочица" например са наблюдавали над 3000 зрители, с което не 
могат да се похвалят и футболни отбори от Първа фугболпа ди
визия. Този внушителен факт е голямо насърчение за младите и
талантливи футболисти. о,

"Отборът ни всс още с във фаза на подготовки и оформя, е За 
пролетния полусезон подсилихме отбора с Двама фу ” 
България: Евгений I (етров и Станко Мантарко». които бяха прие 
сърдечно от любителите на футбола в Сурдулица. как о испссег 
ИНИ млади футболисти. Между тях определено вече ,‘"1^;ВД[1
етнадеесттодишните състезатели Дарко Радованови т, <1 <

пруг Тодор, син Радован, 
Ана и Ивана

Опечалени: съ 
Мара и внучки

снаха

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 април т.г. со навършват 40 тъжни дни 
от смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст, 
свекър и дядо

таз и
На 5 април 1998 година со на
вършва половин година от смъ
ртта на

МЛАДЕН ДИМИТРОВ 
от Димитровград

На този ден ще посетим неговия вечен дом на 
димитровградските гробища и ще положим 
цветя.
Опечалени: съпруга Христина, синове Алек
сандър и Миодраг, дъщоря Мария, снахи, зет, 
внуци и правнуци.

На 12 април 1998 год. се навършват 40 ДНИ, 
изпълнени с болка и тъга, откакто не с мен 
моят скъп съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ 
адвокат в пенсия от Сурдулица

На този ден в 11 часа ще посетим вечния дом 
■ на милия ми покойник на гробищата в неговия 
I роден Босилеград. Каним всички роднини, ко- 
I логи, съседи и приятели да присъстват на па- 
I нихидата.

МИЛОВАНКАПАВЛОВА 
от Димитровград

На тази дата в димитровград
ската черква "Рождество Бого- 
родичино" ще дадем полугоди
шна панихида, каним близки и 
познати да ни придружат.

Опочалони: съпруг 
син Ал<

•\ ->
ти

Вочно опечалена съпруга Анка’ Младен и 
оксандър.онич и Горан Йоцич. м. я.

3 АПРИЛ 1998 Г.ШшоШ



сатиРа * забава

ЧЕКАНЬЕ
Цел живот све нещо чекао. П'ьрво съм чекал да се {юде 

по-старите ми бракьа и сестре, а после първо на ньи нещо 
да се купи, па после на мене. Чскао да порастем, да се 
зайергьеним, да се оженим, да се изроде деца. Па после 
децата да порасту, да изуче школе, да гьи изодомим, деца да 
им се роде и да порасту. И тека у све некакво чеканье ми 
мину животът, а кига съга се обърнем и погледам, нейе 
требало баш тека да будс, могло йе и другояче. Са 
остануло само да чекам Църнуту...

Е, съга ясно ли ви йс, дека щом се помене чеканье, я се 
извружим целият и по лицето ми избию цървене вускье кико 
васуль големе.

Оиядън нещо ме пресече у гърбинуту, а вати да ме пробада 
и меджу ребрата, та реко да отидем до доктура, може да 
излезне на нещо по-големо, а доктурете се сърде ако не си 
им се явил навреме.

Отидо я, дадоше ми брой тринайесе! Я не съм суйеверън, 
ама тринайестицуту не обичам оти баш на туя тринайестицу 
ме сполетеше некойе белье и я вати да гьу прерипуйем кига 
и куде могу. Погледа сеструту малко накриво, ама девойчето 
се досети, та рече: "Нищо дедо, що йе тринайесе, нийе имамо 
чак до четиресе!".

Кво да праим, при доктура се не пробира, узе броят и седо. 
Девойчето излезе и рече: "Айде от брой йедън до шес да 
улезну!". Я си одма пресметну. значи у третуту туру я че будем 
първ. И се наоружа с търпение да чекам.

Изгледа да съм се дебело излъгал и понадал кико лисицата 
на ярчевата- Тамън излезе йедън от при доктуратога, еве ти 
друга сестра води две жене, пресъвиле се отри и гьи уведе. 
"Требе да су арната закасале!", помисли си я и се помири що 
ме прередише. Незнам дали излезоше двоица или троица, 
еве ти гьу друга сестра води жену под руку, нас ни и не 
погледжуйе, ама направо улази на вратата Я се понадиго, 
зину да кажем нещо, ама до мене йедън ме суну у ребрата 
"Кьути си, това вой йе майкьа, не се заиджай!". Немаше

ми

сЛ ф о ф ш п м 01У нашийо планинскьи край, 
къга некой, не дай Боже, 
умре или пострада, 
има един обичай - 
за него се носи брада.

• Горещите глави не се лекуват с аспирин.
• Най-напред беше верен като куче, а после 

побесня.
• Духът излезе от бутилката - изпиха го до

капка.
• Някои решения лесно се вземат, но трудно 

се понасят.
• Положението е трудно - няма ”трудници”.
• Едни са полудели от много, а други от 

много малко пари.

А овия дънове нема умрели, 
но некои момчета застарели 
ре шия да пущат брада - 
испущия мома млада.

Иван Николов
на куде - прегълтну си думуту.

Е, после излезне ли йедън или два, пак однекуде дойду 
сестрете и воде некога под руку, нас ни и не виде, а направо 
се муваю у вратата. Я брои до йедно време, па после диго 
рукье, ама кига ме вати голем яд, диго се та при девойчето 
що дава бройевете. Реко че питуйем:

"Дете - поче я - колко при вас работе сестре?"
Оно се ококори, замисли се, па ме пита:
"Защо, дедо, те интересуйе, познаваш ли некою?"
"А не познавам! Ако познавао стео до съга да улезнем, ама 

сакам да пресметнем ако свака сестра уведе по двоица, кига 
че ми дойде редат!"

"Море, не се .майтапи, дедо, ама седни и чекай, че ти дойде 
редат!".

"Он ми йе дете, наближил,

Имаше само едно младо момиче, 
що викат старите - колко за лек. 
ЕДИН го обра къко кокиче, 
та другьите да тугуят цел век.

ИНТРОСПЕКЦИИ
• УМЪТ невсякога може да побере онова, 

което може да роди сърцето.
• СИЛНИТЕ живеят и когато стане невъ

зможно, а слабите - и когато е безсмислено.
• ПОВЕЧЕ страдаме по изгубените илю

зии, отколкото от действителните загуби.
• УМЪТ зрее, когато сърцето изгаря. За

това първо идва любовта и след това - мъдро
стта.

Тай бил итар къко стара кука, 
па си одвел дома момата, 
а другьите сега пуцат от мука 
и све по-длъго пущат брадата.

• НЕОСНОВАТЕЛНОТО обвинение
тласка към неизвършеното престъпление.

Новица Станков
Стоян Стоянов я га осечам, ама ете реко да 

отидем при доктура, може он да ми каже колко йе наближил
моят ред, а може и да шарне некой лек да га поотложимо-"

Девойчето нищо не ми рече повече, а вати унутра с йедну 
сестру да се смейе за нещо.

Кво повече да ви распраям: седо и реко че чекам, па ако 
оче да дойде и голема вечера.

Истина, голема вечера не дойде. Ама доодише сестре и 
уводише роднине, познате, комшийе. От време на време че 
изокаю и по некой брой, ама я дибидуз бео изгубил кому ка 
йе ред и кой по кога требе да улезне.

Требе да съм задремал, оти кига ме сбута тия до мене що 
седеше, я се дърпи:

"Айде, нека улезну тринайесе и трийесе и девет!"
Гледам на клупуту до мене само я и йоще йедън.
"Нийе смо!" - рипнумо се.
Па по колко пути че ви окам?" - сърди се сестрата. 

Одма си помисли: три пути по тинайесе йе трийесе и 
девет! А я съм тринайесе!

Па са нека ми некой каже дека тринайесе нейе баксузън 
брой?
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