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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Г0ДИНАХХХ1Х* БРОЙ 1684* 10 АПРИЛ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА СР ЮГОСЛА
ВИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМИЕРА И ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ДЕНТа'милОШЕВИЧЬРБИЯ ОКАЗА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА НА ПРЕЗИ-

НА 23 АПРИЛ - РЕФЕРЕНДУМГРАЖДАНИТЕ НА 

СЪРБИЯ ДА КАЖАТ 

ДУМАТА СИ ЗА 

ПРОБЛЕМИТЕ 

В КОСМЕТ

^ РеФерендума, които ще се проведе от 7 до 20 часа, гражданите на нашата република ще кажат 
о ходимо ли е участие на чуждестранни представители в решаването на косметския проблем • 

д утатнте в репуолнканския парламент енергично отхвърлиха опита за разбиване на Сърбия и 
за намеса във вътрешните работи на нашата страна

Съдбата на Косово и Метохия - 
сърцето на Сърбия, родината на 
сръбската история, духовност, кул
тура и държавност цели 13 века - 
ще бъде определена от народа. На 
референдума, който по решение на 
Народната скупщина на Република 
Сърбия ще се проведе на 23 април 
от 7 до 20 часа, пълнолетните граж
дани на нашата република трябва 
да кажат необходимо ли е участи
ето на чуждестранни представите
ли в решаването на проблемите в 
Космет. Както бе изтъкнато по 
време на разискванията в парламе
нта, гражданите на Сърбия всъщ
ност трябва да кажат дали са за или 
против разбиването на собствената 
си държава, натиска и изнудването 
отстрана на силните на деня в света 
и васалната подчиненост на между
народната общност.

В дискусията преди гласуването

на решението за разписване на ре- гражданските и малцинствените 
ферендум депутатите в парламента права, а има сепаратизъм и теро- 
на нашата република категорично ризъм. 
казаха НЕ на разбиването на Сър
бия, НЕ на изнудването, НЕ на ли
шаването от право на самоотбрана 
и съществуване, НЕ на вмешател
ството във вътрешните работи на 
една суверенна страна. За референ
дума и против намесата на между
народната общност се обявиха че
тирите най-големи парламентарни 
партии - Социалистическата пар
тия на Сърбия, Сръбската радика
лна партия, Сръбското движение 
за обновление и Югославската ле
вица. И нито един от участниците в 
разискванията не се усъмни в ре
зултата от народния референдум.
Защото, както изтъкна шефът на 
парламентарната група на СПС Го
рица Гаевнч, в Косово и Метохия 
няма нарушаване на човешките,

ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ
”Целта е - поясни г-жа Гаевич - 

тази сръбска територия да бъде от
късната от Сърбия. Интернацион
ализирането на проблемите в Ко
сово и Метохия е само начин и сред
ство за постигането на тази цел. За
това ние категорично отхвърляме 
опита за чуждестранна намеса във 
вътрешните работи на нашата 
страна. Под маската на защита на 
човешките и малцинствените пра
ва те искат да ни вземат онова, 
което е наше цели 13 века. Учудва 
ги това, че Сърбия не иска сама да 
се откаже от една своя част, която 
е нейният корен. Те не са доволни 
от досегашното прекрояване на

(На стр. 3)

Президентът на Съюзна република Югославия 
Слободан Милошевич изпрати на 2 април след
ното писмо до президента на Република Сърбия 
Милан Милутинович, председателя на републи
канското правителство Мирко Марянович и пред
седателя на Народната скупщина на Сърбия Дра
ган Томич:

"Известно е, че не 
се съгласихме с учас
тието на чуждестран
ни представители при 
решаването на вътре
шни въпроси на наша
та страна и особено 
при решаването на 
проблемите в Косово 
и Метохия, които пре
дставляват вътрешна 
работа на Сърбия.

Смятам, че това 
становище има съще
ствено значение за оп
азването на суверени
тета и териториална
та цялост на нашата 
страна.

Именно заради то
ва над нашата страна 
отново надвисна опасността да бъде подложена на 
всевъзможни видове натиск.

Ония, които искат да определят мярката за живот 
на целия свят, имат крайно негативно и агресивно от
ношение към нашето категорично становище като су
веренна държава да решаваме проблемите си без чуж
дестранна намеса. Дори и повече от това - те искат да 
определят как да мисли светът. Защото тези дни има
хме възможност да чуем изявления, в които ге казват, 
че нямат нищо против нашия народ, дори го и обичат и 
съжаляват, че нашият народ ще бъде подложен на на
тиск поради споменатото становище на ръководството

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ЗА НЕИДВАНЕТО НА ШИПТЪРСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
НАСРОЧЕНИТЕ РАЗГОВОРИ

ОПАСНО ОТЛАГАНЕ
Слободан Милошевич • Всяко по-нататъшно отлагане и отказване на разговорите под различен претекст и обуславяния 

само забавя премахването на напрежението и блокира политическото решаване на проблема - 
подчерта Милан Милутинович • Отказването на диалог е против интересите на албанското 
малцинство и всички, които живеят в Косово и Метохия, а в полза на онези сили, конто желаят на 
тези наши простори да си създадат полигон за реализацията на свои цели.

поведение е против интересите на нашите вътрешни проблеми, 
самото албанско национално мал
цинство и против интересите на 
всички, които живеят в Косово и

Президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович даде 
прссконфснерция във вторник в 
Прищина след разговорите си с 
представители на турцитс, мюсюл
маните, ромите и египтяните.

- В Декларацията за политичес
ките процеси на Косово и Метохия 
от 18 март ясно призовахме лидерите 
на албанските политически партии в 
Косово и Ме тохия без отсрочвания и 
поставяне на условия да започнат 
диалог, като при това изразих го
товността си и лично да гарантирам 
сериозността па тези разговори. С 
днешното си идване в Прищина ис
ках да подчертая значение то, което 
придаваме на тези разговори. За 
съжаление, представителите на ал
банските политически партии от
казаха да дойдат на навременно 
насрочените разговори - посочи Ми
лутинович. С това те за кой ли път 
вече си направиха оглушки за 
нашата покана за политически диа-

Порадн това още веднъж под
чертавам, че бъдещето на всички 
паши граждани на Косово и Мето-

му.
Смятам, че ние не можем да се съгласим с един

за на-такъв цинизъм, който служи като оправдание 
тиска от името на демокрацията.

Считам, че през целия период на кризата в пре
дишна Югославия сме водили народна, а не лична поли
тика, дори не и партийна политика. И в този случай 
нашето противопоставяне на участието на чуждестран
ни фактори в решаването на вътрешен въпрос на Ре
публика Сърбия - Косово и Метохия - също така пред
ставлява народна политика, а не лична или партийна

БЕЗ СЪБЕСЕДНИЦИ: Милован Боич, Ратко Маркович, Милан 
Милутинович и Владан Кутлешич в Прищина

хия, както и в Сърбия и цялата на
ша страна не е в етническите, вер
ски и културни самозатваряння и 
делби, а в равноправието, взаимо- 
проникваието и съвместния живот. 
Заради това, въпреки днешния от
каз, ние и занапред си оставаме 
търпеливи и отворени за градивен 
диалог, понеже само така ще мо
жем да намерим дългосрочни ре
шения, конто да са в полза на вси
чки.

Метохия, а в полза на онези сили, 
които настояват да си създадат па 

полигон за
политика.

Единствено гражданите могат да кажат дали това е 
точно или не.

Затова ви предлагам да откриете 
се предвижда в Конституцията и 
процедура за провеждане на референдум, който да из
лъчи отговор на въпроса: Съгласни ли сте е участието 
на чуждестранни представители в решаването на про
блемите в Косово и Метохия!

Използвам възможността да подчертая, че съще
временно трябва да се действа интензивно за конструк
тивното решаване на проблемите в Косово и Метохия, 
А това подразбира час по-скоро да бз.де проведен раз
говор и да бъдат взети решения, които еднакво и равно
правно афирмират интересите на всички граждани на 
Косово и Метохия.

тези наши простори 
осъществяване на собствени инте
реси.по начина, който 

законите на Сърбия, С това свое поведение албан
ските партии са използвани като 
алиби за по-нататъшния натиск 
срещу пашата страна. С днешната 
си постъпка албанските политиче
ски партиии дадоха най-доброто 
доказателство за това, че бяхме 
прави, когпто подехме инициатива
та всички граждани в нашата Ре
публика, включително и граждан
ите от албанското национално мал
цинство чрез референдум да кажат 
какво мислят и по кой път трябва 
да се върви при разрешаването на

лог. Това неотговорно, според мен, 
отношение на албанските политиче- 

себе си ески партии само по 
достазъчно красноречиво за нашата 
общественост и за всички добро
желателни хора в света.

Всяко по-нататъшно отсрочва
не и отказване на разговорите под 

и поставяне на

В този смисъл аз лично съм го
тов по всяко време, когпто пред
ставителите на албанските полити
чески партии решат, да се срещна с 
тях в Белград - каза президентът 
Милан Милутинович на прескон
ференцията а Прищина.

различен претекст 
условия само забавя премахването 

напрежението и блокира про
цеса за политическо решаване на 

И не само това. Такова

наСърдечен привет, 
Слободан Милошевич"

въпроса.



ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ НАМИБИЙСКИЯ МИНИСТЪР ТОИВА НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ]
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ 

РАВНОПРАВНИ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НАДЕЖДА 
МИХАЙЛОВА

ОПТИМИЗЪМ ЗА 

КОСОВО
Въпросът за оръжейното 

ембарго сс коментарите широ
ко на срещата на външните мин
истри на страните-членки 
Европейския съюз и на асоции
раните към него държави, заяви 
след завръщането си от Брю
ксел министърът на външните 
работи Надежда Михайлова.

Ти припомни, че страните от 
Югоизточна Европа са подкре
пили решенията на Контактната 
група за бивша Югославия след 
срещата й на 25 март в Бон. В 
този смисъл ние смятаме, че тря
бва да бъдат изчерпани всички 
възможни политически сред
ства, преди да сс прибегне към 
каквато и да било друга санкция, 
каза министър Михайлова.

Тя информира, че кризата в Косово и политическото положение 
в Русия са били двете обет,ждани теми на обяда, даден от британския 
външен министър Робии Кук в Брюксел.

Заедно с министъра на външните работи на Полша Бронислав 
Геремск, който председателства ОССЕ, министър Надежда Миха
йлова е имала възможност да докладва за посрещането си в Бел
град. В този контекст бяха разглеждани и очакванията на ЕС към 
успокояване на кризата в Косово, посочи тя.

Според нея сред страните-членки на ЕС съществува отимизъм 
за намиране на начини въпросът с Косово да бъде решен с по
литически средства.

на

Президентът Милошопич п разговор с госта от Намибия
Надежда Михайлова

Югославският президент Слободии Милоше- публика Намибия, президентът Милошевич 
вич прие АидпмбаТонво Я Тоива, дългогодишен черта, че нашият народ високо цени борбата на 
генерален секретар на СУАПО, най-важната по- намибийския народ против апартейда. Близките 
лнтнческа партия в Намибия и министър на мин- приятелски връзки, които свързват нашите две

страни се отличават със съвместното настояване 
Андимба Тонво Я Тоива е известен борец за за мир, равноправие и независимост на държавите 

независимост, равноправие и демократически и народите в света. Подчертано е, че съществува 
процеси в южната част на африканския конти- голям взаимен интерес за разширяване на взаим- 
нент. против дискриминацията и расизма, заради ното икономическо сътрудничество, 
което е прекарал повече от 18 години в расистките

йод

ното дело и енергетиката в Намибия.

Президентът Милошевич помоли госта на 
президента на Намибия Сам Нюйома да предаде 

Изразявайки удоволствието си от срещата си с покана да посети Югославия, 
един от най-нзвестнитс водачи на приятелска Ре-

затвори.

ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВСКИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР ПРИЕХА ДЕЛЕГАЦИЯ 
НА 'ТАЗПРОМ" НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА 

ЕС - ПРЕЗ 2005 Г.СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 240 

МИЛИОНА ДОЛАРА Европейският съюз ще приеме нови членове най-рано през 
2005, а не през 2002 година. Това заяви вчера д-р Кърсти }6оз 
от Европейския парламент в лекция за разширяването на ЕС 
на изток. Присъединяването на първите шест страни, които ще 
започнат директни преговори, няма да стане едновременно, 
уточни г-жа Хюз.

В лекцията си тя коментира отношението на страните- 
членки към процеса на разширяване на ЕС и необходимостта 
от реформа в институциите му. Акцентът беше върху подкре
пата на процеса от страна на Германия и Великобритания и 
обратното поведение на Франция.

Мирко Марянович и Никола Шаиновнч разговаряха с Юрни Комаров за реализацията на бартърната 
сделката с тази фирма и договориха износ на месо, чисто масло и олио, консервирани плодове и 
зеленчуци и други изделия

Във връзка с това беше подписано споразу- 
Мирко Марянович и югославският вицепремиер мение за тригодишно сътрудничество, с което се 
Никола Шаинович приеха делегация на ГАЗ- предвижда износ на югославски селскостопански 
ПРОМ, една от най-големите световни компании изделия на стойност 80 милиона долара годишно, 
и най-големия световен производител на земен Споразумението, с което в рамките на бартърната 
газ, която се оглавяваше от Юрий Комаров.

Разговаряно беше за реализацията на бартер- печава снабдяването на Москва с югославски сел- 
ната сделка, особено за строителните работи, ко- скостопански изделия. Договорен е износ на месо, 
ито, в рамките на тая сделка, югославски фирми чисто масло, олио, консервирани плодове и зе- 
провеждат в Русия, както и за износа на селскос- ленчуци и други хранително-вкусови изделия, 
топански изделия на руския пазар.

Председателят на правителството на Сърбия

сделката в замяна на руския земен газ се обез-

ДВЕ ПАМЕТНИ ПЛОЧИ 

ЗА БОТЕВ В РУМЪНИЯ
ъветът за Сигурност към ООН гласува тима албанци. Няколко дни преди свире- 
Резолюция за въвеждане на ембарго лото убийство те били похитени от хора, 
за внасяне на оръжие в Югославия, които носили белези на терористическата 

Това решение на Съвета, взето под натиска организация ОВК.
на световния "Шериф“, различно се тъл- реди три десетилетия бе убит Мартин
кува от медиите в сета. Докато едните по- Лутер Кинг. Заповед за убийството на
сочват, че това ембарго няма да помогнне 
за отпочването на диалога между 
представители на Правителст 
вото на Сърбия и на космет- 
ските албанци, че това е пре-

с На 1 юни ще бъдат открити две паметни плочи за Христо Ботев 
в румънския град Александрия, където поетът е живял и работил 
през 60-те години на миналия век.

Голямата плоча с барелеф на Христо Ботев ще бъде монтирана 
на сградата на Дома на културата в централната зона на Алексан
дрия. Втора, по-малка възпоменателна плоча ще има на къщата на 
свищовските търговци Сиракови. Тя е в близост до съборения вече 
дом на фамилия Репановн, в който е живял Христо Ботев.

водача на движението против расо
вата дискриминация и лауреат на Но

беловата награда за мир през 
1964 година издал лично ше- 

. фът на Федералното разсле- 
4 дователно бюро Едгард Хю- 
ш вер. Бюрото преценило, че 
Н този борец за граждански 
Н права в САЩ и против ра- 
Щ совата дискриминация е 
Ш станал опасен за американ- 
’ ското общество. Борците за 

истинско равенство между 
хората и днес с уважение си 

спомнят образа и делото на Мартин 
Лутер Кинг, единствения негър в Америка, 

храбрени от това албанските лидери чийто ден на раждането е национален 
на Космет се оглушиха и във връзка с празник, 
най-новата, десета поредна покана за 

разговори, на която в Прищина бе отишел и 
президентът на Сърбия Милан Милути- 
нович. По същото време албанските терор- почти четири километра. Броени дни преди 
исти продължават жестоката разплата с това в Португалия бе открит за движение 
всички, които не споделят техните най-дългия мост в Европа, мостът "Васко 
възгледи. Край пътя между Малишево и Да Гама“, който свързва двата бряга на 
Ораховац бяха намерени телата на шес- реката Тагус.

цедент и намеса във вът
решните работи на една 
страна - членка на Светов
ната организация без ней
ното съгласие, други съ
жаляват, че не били въве
дени икономически санкции. 
При това другите с нито една 
дума не порекоха тероризма и 
сепаратизма в южната сръбска 
крайнина.

СПОРЕД ВЕСТНИК “ТРУД"

ВАКСИНА НА БЪЛГАРИН 
ЛЕКУВА ОТ СПИН!

Четирима души, болни от СПИН, са били излекувани с помощта 
на ваксината, открита от българския лекар Хари Жабилов, инфор
мира в. "Труд” от първата си страница. Според вестника, след 
лечението у пациентите не са били открити следи от смъртоносния 
вирус, причиняващ болестта. Ефектът от ваксината бил регистри
ран на 180-ия ден от лечението с нея, въпреки, че самият д-р 
Жабилов очаквал това да стане между 270-ия и 660-ия ден.

”Труд” цитира проф. Стайко Златев от Катедрата по имуноло
гия към Медицинския университет в Пловдив, според който 
ефектът от ваксината дава надежди за пълно оздравяване на бол
ните. Дори се предполагало, че лекуваните с ваксината вече не били 
опасни за партньорите си при секс. Вестникът допълва, че за да 
бъде дадена 100-процентова гаранция за това са нужни още изслед
вания. Припомня се, че препаратът още не е получил официално 
разрешение от здравните власти в България за масово производ
ство.

О присъствие на членове на царското 
семейство в Япония е открит най- 
дългия в света "висящ" мост, дълъгВ

В.Б.
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АКЦЕНТИ ОТ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕМИЕРА МИРКО МАРЯНОВИЧ

ДРАГАН ТОМИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НА
РОДНАТА СКУПЩИНА:ДА ОТХВЪРЛИМ ДИКТАТА И ИЗНУДВАНЕТО

"Косово и Мстохия е вътрешен въпрос на Сърбил и за , ~
всички решения във връзка с него са надлежни ®

Република Сърбия и нейните граждани 
подчерта председателят „а републиканското правнтел-

НЯКОИ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ 

КРИЗИСНО ОГНИЩЕ

! ®
»СД' тниствено

№\ .
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Обосновавайки ”Аз съм уверен, че гражданите на Сърбия ще 
изберат най-мъдрото решение” - заяви председа
телят на републиканския парламент

В речта си на сесията на Народната скупщина 
на Република Сърбия председателят на скупщи
ната Драган Томим между другото изтъкна, че 
референдумът е най-демократичната процедура, 
с помощта на която може да се узнае становището 
на обществеността по който и да било въпрос. ”Аз 
не се двоумя и съм уверен, че гражданите на Сър
бия ще изберат най-мъдрото решение” - заяви 
Томич и допълни: ”Ние не можем да бъдем един
ствената страна в света, на която е отнето правото 
на отбрана от тероризма и правото на самоот
брана. Ние никак не можем да се съгласим с това 
и съм убеден, че нито една държава няма да се 
съгласи да й бъде отнето това право.”

Драган Томич изтъкна, че кризата в Косово и 
Метохия, както и други кризи, които се използват 
като средство за натиск върху малките народи, е 
изкуствено създадена криза. "Очевидно е, че ня
кои се нуждаят от криза и затова, когато няма 
криза, те не се притесняват да я предизвикат. В 
плановете на силните на деня в света Косово и 
Метохия е очертано като кризисно огнище на 
Балканите. Същевременно някъде в комшулука 
се подготвя резервно кризисно огнище, а след него 
и друго...”

съгласни ли са с Устието на чуждест^аннГфТкторТ! 
решаването на косметските проблеми, републиканският (ЩЯ 
премиер Мирко Марянович между другото изтъкна:

Референдумът трябва да бъде потвърждение за су- ‘АЯ 
веренността на нашата държава, както и на нашето 
застъпване за уважаването на основните принципи на вЙЦ! 
международния порядък. Скупщината трябва да 
предложи на народа референдум, защото става дума за * М 
един от наи-виталните държавни и национални въпроси - 
дали за Косово и Метохия трябва да решава само народът
или в това трябва да участват и чуждестранни посредници. Нито една международна организация и институция няма 
Нашето становище по този въпрос ще има дългосрочно правото и не е надлежна да участва в решаването на 
значение за съдбата на Сърбия и Югославия. Затова се такива въпроси, нито пък да предлага, а още по-малко да 
налага да бъдем отговорни, да имаме ясно становище по натрапва решения, 
този съдбоносен въпрос и да проявим 
и зрелост.

Косово и Метохия

- - >
I

Ш ш
I.I 2Г

Депутатите в Скупщината слушат 
обоснованието на премиера Марянович

Във въпроса за отношението ни към чуждестранните 
посредници се съдържа съществено отношение към на- 

е вътрешен въпрос и за всички чина за защита на интегритета и суверенитета на Сърбия 
решения във връзка с него са надлежни единствено Ре- като държава. Това е въпрос за отношението ни към 
публика Сърбия и нейните граждани. Всеки опит за на- най-важната част от механизма за изваждането на Косово 
трапване на международни посредници при решаването 11 Метохия от състава на Сърбия. За да се премахнат 
на вътрешни въпроси на една държава против нейната всички възможни дилеми и неясноти, този въпрос не 
воля е несъвместим с принципа за суверенното равнопра- може да бъде решаван самостоятелно от нито един дър- 
вие на държавите, основните принципи от Хартата на жавен орган. Затова е необходим плебисцитът на всички 
ООН, принципите на ОССЕ и международното право, граждани на Сърбия. Затова е необходим референ

думът.”

пълна сплотеност

ПИСМО НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ ДО 
ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПСНА 23 АПРИЛ - РЕФЕРЕНДУМ

(От стр. 1)
Балканите. Раздробяването на 
балканските пространства на 
дребни, нестабилни и несамосто
ятелни държави е само една част 
от по-широкия геостратегиче- 
ски интерес на силата, която не 
е съгласна на Балканите да съ
ществува силна и стабилна дър
жава... Сега от нас се иска нещо, 
което не се иска от нито една 
държава: да им сътрудничим в 
разбиването на собствената си 
държава. Оказвайки непосред
ствена подкрепа на сепаратизма 
и тероризма, те създават опасен 
прецедент в международните от
ношения. Затова народният ре
ферендум е легитимна и демок
ратична отбрана на Сърбия, ене
ргично отхвърляне на заплахи
те, натиска и опитите за разби
ване на Сърбия.”

Шефът на парламентарната 
група на СРС Стево Драгишич 
припомни, че през последните 
няколко години сръбският на
род почувства на собствените си 
плещи какво означава да се на
мериш на пътя на великата сила 
САЩ, ”която бомбардира на
шия народ, а сега е рошила да 
разпокъса докрай сръбската 
държава и да унищожи сръбския 
народ”.

-Този път, каза Драги! ;ич,те 
са изправени пред въпрос, който 
е изключително вътрешна рабо
та на една суверенна държава. 
Нашето съгласие им е необхо
димо, за да могат да се намесят в

сово е неделима част от Сърбия 
н никой в света не трябва да се 
съмнява в това.

"Уверен съм, че гражданите 
на Сърбия ще кажат НЕ на меж
дународната общност, защото 
ние не се нуждаем от нейната 
помощ. Референдумът с изклю
чителна възможност за гражда
ните на Сърбия да кажат какво

косметските проблеми. В обрат
ния случай техните ръце са вър
зани.

ПОДКРЕПЕНА 
ИНИЦИАТИВАТА НА 

МИЛОШЕВИЧ
Тон предупреди, че междуна

родната общност се опитва да 
третира проблемите в Косово и 
Метохия като проблеми на Юго
славия, защото само така тази 
част от Сърбия може да стане 
федерална единица, а след това 
да се отцепи. За да не се допусне 
това, косметският проблем тря
бва да се третира единствено ка
то въпрос на Сърбия, която в 
никакъв случай не може да бъде 
федерация. "Кои са отнетите 
конституционни права на албан
ците в Сърбия?” - попита Стево 
Драгишич и допълни: "На този 
въпрос все още никой не е отго
ворил.”

По повод инициативата на президента на СР Югославия 
Слободан Милошевич за провеждане на референдум, на който 
жителите на нашата република ще декларират своето мнение 
по въпроса дали в решаването на политическите проблеми в 
Космет трябва да се намесват политически фактори от 
чужбина, Общинският отбор на Социалистическата партия на 
Сърбия в Димитровград отправи писмо до Главния отбор на 
тази партия в Белград, в което се казва:

”От името на социалистите и огромно болшинство от граж
даните на Димитровград оказваме решителна подкрепа на поде
тата от Слободан Милошевич инициатива за провеждане на 
референдум, на който гражданите ще се изкажат за начина за 
решаването на косметския проблем. Считаме, че непосредст
веното изказване на гражданите е най-демократичният и най- 
легитимният начин за получаване на отговори, отнасящи се за 
най-кардиналните държавни въпроси. Вярваме, че и по този 
начин ще бъде демонстрирана народната воля, че Косово е 
вътрешен въпрос на Сърбия и че той трябва да се решава чрез 
диалог, а не чрез интернационализирането му или чрез пос
редничество отвън.

Само с единодушно и решително становище на всички граж
дани на Сърбия ще можем да защитим Косово, свободата и 
достойнството. Затова вярваме, че жителите на нашата ре- 
пул ика ще се определят за опазването на интегритета и сувере
нитета на Сърбия”. б. д.

мислят и за досегашното присъс
твие на международната общ
ност - подчерта в речта си Милан 
Родич, шеф на парламентарната 
група на ЮЛ.

Жарко Йокановнч, шеф на 
парламентарната група на Нова 
демокрация, между другото ка
за, че в сегашния момент не е 
необходим референдум с един 
така дефиниран въпрос, защото 
отговорът на този въпрос е за
писан в Конституцията - Косово 
с Сърбия.

"Затова с логично редът на 
ходовете да бъде по-различен - 
гражданите на Сърбия да пот
върдят чрез референдум окон
чателно споразумение между 
представителите на Сърбия и 
представителите на албанското 
малцинство и това да бъде 
чателна воля на народа” - пред
ложи Йоканович и добави, че 
”нис не трябва да отхвърляме 
добрите услуги на международ
ните фактори,особено на ония, 
които се обявяват срещу ссце- 

и заклеймяват терориз-

БЕЗ ЧУЖДЕСТРАННА 
” ПОМОЩ”

- Сръбското движение за об
новление ще предприеме всич
ко, което е по силите му, за да 
отбраним Косово и Мстохия от 
претенциите на албанските ек
стремисти, които настояват тази 
наша покрайнина да стане назав- 

държава или да придобие 
статута на федерална единица в 
рамките на СРЮ, което е 
ДРУГО 
изтъкна

парламентарната група на

окон-
исима

само
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

Приет е тазгодишният бюджет
Шест милиона динара ще бъде бюджетът на Бабушиишка об

щина през 1098 г., рошиха отборниците на заседание, проведено на 
31 март. В сравнение с миналата година бюджетът е увеличен с над 

Обосновавайки предложението, Чедомир Нико-

имс на отцеплението - 
Милан Микович, шеф

на
СПО. сията

ма”.В заключение той каза, че 
отговорът на рефсрсндумския 

- Ко-въпрос е известен още сега
милион динара.
лич, началник по стопанство и финанси, изтъкна, че средствата в 
бюджета ще бъдат осигурени от данъка върху оборота, .от други 
данъци и допълнителни средства и различни такси. Така събраните 
средства ще бъдат използвани преди всичко за насърчаване на 
развитието на общината - 1 268 000 динара. За финансиране на 
законните права и задължения през настоящата година ще бъдат 
отделени 1 717 800 динара. За басейна и водоснабдяването на мест
ните общности са предвидени 800 хиляди динара, за пътища 250 

динара. За комунална дейност трябва да се изразходват 
общо I 300 000 динара. За постоянен резерв са оставени 55, а за 
текущ резерв 96 000 динара.

За първи път от бюджета ще бъдат отпуснати средства за 
обучение по английски и за набавка на спортни помагала при обу
чението но физическо възпитание в училищата. Също така за пръв 
път общината ще отпусне средства и за половината от разходите за 
изкуствено оплождане па крави. Сродствата за социални грижи са 
увеличени двойно - от 20 па 40 хиляди динара. За информационна 
дейност (Радио Бабуишицв и "Лужничке новнне ) са запланувани 
48 000 динара.

ЮЛ В БОСИЛЕГРАД РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ

ДВЕ НОВИ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
у ~~ п^шимгкят‘1 опгани- Общинския отбор на ЮЛ в Босилеград, но време

Изборната Дейност О X БосилеГрадска на избраната дейност са приети тридесети .опи
зария на ЮгославскатаI левиц^> п р/х ^ членове „ са формирани още две нови местни
обищна навлиад в ч-иношг^и - Д организации: и Босилеград и Горна Лисина За
проведоха избори в три ге деиствув, ци послселятел на МО и Босилеград е избран
рията на нашата община местни организ х • Р > Анастасов а за секретар Станиша Зи- 
Райчиловци, Горна Любата, и.Дряна.Л**«• “КПре“е^пГ мЛ Горна Лисина е 
тези събрания са избрани пет членни ^пше^ хюш Р*^ а сскрстар Славчо Лазаров.
бори с председател и секре.ар. За . р д Ф На изборните събрания в мест.щте органи-
МО в райчиловци е избрана Юлка шк , _ избрани и членове за Общинската
секретар Игор Йоваиовски. ПреДИДятел . Ш ^ ^ конфсРрс|щИЯ, която до средата на април 
Горна Лизбата е Боян Христов, а секр РО трябва да избере членове на Общинския отбор ....
Зарев. За председател на МО * д к% и членове на неговите органи и тела, както и
избран Стоянчо Йорданов, а за сскрсьр членове иа Окръжния отбор на тази партия._

ХИЛЯДИ

м. я.Млнясисв
По думите на Любен Глигорон, секретар на

10 АПРИЛ 1998 г.



ЗК "НАПРЕДЪК" ОТ ДОЛНО ТЛЪМИНО ВЕЧЕ 6 ГОДИНИ СЕ СЪДИ С ПРЕДПРИЯ
ТИЯТА "НАПРЕДЪК", "СЛОГА" И "ПРОГРЕС“

ПРИЕТА ПРОГРАМАТА НА КОМУНАЛНАТА И ПЪТНА 
ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА (НЕ) 

ИСКА ДА РЕШИ СПОРА
ЗА ОБЕКТИ И УЛИЦИ 

- 5 МЛН. ДИНАРА
На заседанието на Общин

ската скупщина в Димитровград 
на 31 мартт.г. отборницитс меж
ду другото обсъдиха и приеха 
програмата за работа в областта 
на комуналното, пътното и жи
лищното строителство в общи
ната. Предложената н приета 
програма "тежи” 7 150 000 ди
нара. При това само за обекти, 
улици и тротоари в града ще бъ
дат използвани 4 766 000 динара. 
Разбира се, най-много ще "от
несе” спорната зала - 4 милиона 
динара.

За хигиената в града, а това 
значи за почистване на улиците, 
и изкарване на боклука са пред
видени 250 хиляди динара. За ми
ене на улиците по поръчка ще 
трябват 10, а за чистене на дъж
довната канализация 20 хиляди 
динара. За поддържане на дръв
четата и засаждане на нови (ак
цията е в ход) са необходими 30 
хиляди динара. За осветление на 
улиците в града и в селата ще се 
отделят 300 хиляди динара.

Градските гробища са един 
от приоритетите в комуналната 
област. Тяхното разширяване 
започна миналата година но про
ект на проектантска къща 
"ЮСТАТ” от Белград и архи
текта Ранко Радович. Работите 
продължават и през тази година 
и затова са предвидени 30, а за 
уреждане на алеите в гробищата 
- още 20 хиляди динара.

Водоснабдяването на града е 
важна и отговорна задача и за
това му се отделя заслужено вни
мание. В конкретния случай то
ва означава, че е запланувано 
подменяне на водопроводните 
тръби в улиците ”8 септемри” и 
"Нешково”. Ще продължат ра
ботите на извора '*Ивкови воде
ници”, а е предвидена и рекон
струкция на някои селски водо
проводи. За всичко това трябва 
да се отделят 400 хиляди динара.

Често изтъкваме факта, че

градът изцяло е обхванат от ка
нализацията, но все пак има ули
ци и обекти, които поради не
решени имуществени отноше
ния или недостиг на технически 
решения все още не са включени 
към канализацията. Това са ня
кои обекти на улица ЮНА, под 
улица "Черногорска”, и в квар
тала "Керемиджийница”. За по
следния трябва да се промени 'те
хническото решение. За всички 
предвидени работи, свързани с 
градската канализация, ще бъ
дат изразходвани 280 хиляди ди
нара.

кооперация "Напредък” с кооперация "Напредък”, казва 
център в Босилеград. През 1974 че основание за връщане на иму- 
година тя се обединила с други ществото има в член 95 на Зак- 
тогаванши основни организации она за кооперациите (”Сл. лист” 
на сдружения труд (ООСТ) и на СРЮ от 6 септември 1996), в 
формирали трудова организа- който се казва: "Имущество, ко- 
ция "Босилеград”. Тази органи- сто е било собственост на кооп- 
зация се разпадна преди седем ерации и кооперативни съюзи и 
години и имотите (обек'ти, ниви, след 1 юли 1953 година, а коетос 
ливади, гори...) минаха в ръце на организационни, т.естатутнииз- 

"Нанредък”, менения или по друг начин е пре
несено безвъзмездно на други 

долно- субекти, които не са кооперации 
или земеделски съюзи, ще бъде 
върнато на кооперации или съ-

Освен общественото пред
приятие "Напредък", за селско- 
стопанкса дейност в Босилеград- 
ска община са регистрирани и 
четири земеделски кооперации: 
Долно Тлъмино, Горна Лисина, 
Долна Любата и Босилеград. 
Съществуваше мнение, че ново- 
формиранитс кооперации (пър- 
ва, преди седем години, беше 
формирана долнотлъминската) 
ще дадат принос за развитието 
па селското стопанство, но те не 
функционират, а предприятието 
няма сили да организира земе
делците и да стимулира селскос
топанското производство в об
щината.

ска

ятиятапредпри
"Слога” и "Прогрес”.

Новоформираната 
тлъминска кооперация, която
счита, че е правов наследник на 
бившата долнотггьминска земе- юзи от същия вид, а доколкото 
делска кооперация, преди шест такива не съществуват, тогава 

Общинския съд
Когато става дума за улиците 

в града, предвидено е през тази 
година да бъде асфалтирана ули
ца "Нешково" с дължина 3(Х) ме
тра, улица "Стара планина", не
довършената част от улица 
"Младежки бригади”, Предстои 
и изграждане на тротоари от Лу- 
кавашката рампа до гарата и в 
улица "Найден Киров". Асфал
това настилка трябва да получи 
и улица ЮНА, а улиците "Ко- 
зарица" и "Босутски жертви” ще 
бъдат насипани с чакъл. Пред
видени са и поправки на редица 
други улици, решетки за дъж- 
довнитс води на улица "Власаки 
Алексов" и т.н. За всички улици 
и тротоари са предвидени 650

на кооперация, съответно съюз 
от същия вид, който действа на

години поска от

Шт&ШНШШ територията, на която е дейст
вала кооперацията, която е била 
собственик на имуществото.шт

мълчи ли
АДМИНИСТРАЦИЯТА?

"Компетентни хора в служ
бата за имуществено-правови 
отношения към ОС в Босиле- 

I&М град проявиха недопустима без-\% . __Щ ■ п31
у.

отговорност и настояваха въз 
можно повече да протакат взе 
мането на решение. Затова, как 
то и заради изразената пристра 
стност, поискахме въпроса да не 
решава Иван Стоименов, само
стоятелен професионален сът
рудник в посочената служба”, 
казва Николов и подчертава, че 
е отправил възражение към Ми
нистерството за финанси на 
Сърбия, което в случая е висша 
инстанция, поради това, че въп
росът не се решава. И от Минис
терството все още няма отговор.

"Долнотлъминската земеде
лска кооперация се оплаква, че 
администрацията уж мълчала, 

наистина закъсняхме и не

V*

'Ит У
хиляди динара.

Все пак най-много средства, 
както и миналата година, ще бъ
дат отделени за по-нататъшния 
строеж на спортната зала. За 
целта са предвидени 4 милиона 
динара. За строеж на тоалетна 
на пазара са предвидени ПО хил
яди динара, а за почистване на 
воденичната вада 50 хиляди ди
нара. А дали всичко запланувано 
ще бъде и осъществено? "Дай 
Боже! - каза Зоран Геров, обос
новавайки програмата. Но ако 
"недай Боже средствата не се 
подсигурят, тогава инвестиции
те ще "пострадат” първи.

И
йа.

Долно Тлъмино

В това отношение първосте
пенно значение има въпросът: 
кой е действителният собстве-

в Босилеград да наложи на по
сочените предприятия да й вър
нат имуществото на някогашна
та долнотлъминска кооперация. 
Те, особено "Напредък”, който

ник на имуществото, с което сега 
разполага "Напредък" - пред
приятието или новоформирани- 
те земеделски кооперации? По 
тоя

държи по-голяма част от иму- р|ие 
ществото, не бяха съгласни с то
ва. Общинският съд взе решение 
в полза на новоформиранта ко-

взехме решение, но това не стана 
по наша вина. Освен всички дру
ги причини не беше извършена и 

операция, но предприятията об- идентификация на площите. Се- 
жалваха решението. През сеп
тември 1996 година обаче зако-

въпрос вече шест годи 
меделската кооперация "Напре
дък" от Д. Тлъмино води спор с 
предприятията "Напредък”, 
"Прогрес" и "Слога”.

ни зе-

А.Т.

га имаме всички данни и се над
явам наскоро да вземем реше- 

нопредписанията за коопераци- ние", казва Стоименов, 
ите се промениха и споровете отФ@Т0 ОКО ЕДНО ИМУЩЕСТВО - 

МНОГО "СОБСТВЕНИЦИ”
Как и кога ще се реши спо-

този вид минаха в компетенци
ята на общинските органи за 
имуществено-правови отноше
ния. Долнотлъминската коопе
рация през миналата година по
иска от имуществено-правовата 
служба към ОС да вземе реше
ние и да й предаде имотите. Ре
шение обаче все още няма.

Кроне Николов, директор на 
долнотлъминската земеделска

рът, от когото зависи дали и ос
таналите кооперации ще търсят 
да им се върне имуществото на 
някогашните кооперации или 
не, не е известно. Сигурно е оба
че, че обектите и имотите не се 
поддържат и че няма кой да ор
ганизира земеделците за произ
водство на екологично чиста 
храна.

Дълга е историята, въз осно
ва на която сегашните земедел
ски кооперации имат претенции 
към имуществото на някогаш
ните земеделски кооперации. 
Долнотлъминската, горнолис- 
инската, долнолюбатската и бо-

ш|

% силеградската земеделска ко
операция навремето са се обе
динили и са формирали земедел- в. в.

Й
к-' Г '

СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В С. ДУКАТ

тедаища ПЪТИЩАТА СЪЗДАВАТ ГЛАВОБОЛИЯ
На проведеното преди ня

колко дни събрание в селото ду- 
катчани поискаха да се извър
шат изменения и допълнения 
към проектопрограмата за таз
годишното оползотворяване на 
средствата на общинската Ди
рекция за строителни площи и 
пътища и от общинското местно 
самооблагане. Недопустимо е, 
беше подчертано на събранието 
на гражданите, в Дукат да се из
разходват само 9000 динара, кол- 
кото са запланувани за довърш
ването на пътя за махала Кони- 
чка река, когато се очаква в ка
сите на Дирекцията и самообла
гането да се влеят около 1,46 ми
лиона динара.

Присъстващи на събрание
то, на което участва и Васил Йо-

Голема река да се измести. Тъй 
като не са решени имуществено- 
правовите отношения, те пред
ложиха Общинската скупщина 
да поиска за целта средства от 
Републикансия фонд за пътища.

Повечето от изказалите се 
заявиха, че земеделците в селото 
не са в състояние да заплащат 
задължителните облагания за 
инвалидно-пенсионно осигуря
ване. "Приходите ни са малки, а 
облаганията са високи”, подчер
таха те. Тъй като програмите на 
ТВ Белград не се приемат в се
лото или пък са със смущения, 
присъстващите настояха ОС да 
посредничи при искането им 
РТС да ги освободи от плащане 
на задължителната ТВ-такса.

в. Б.

ванчов, директор на посочената 
Дирекция и председател на ИО 
на ОС в Босилеград, обосноваха 
становището си с факта, че поч
ти всички пътища в селото и при 
най-малките дъждове и снегова
лежи са негодни за движение да
же и на товарни коли. Ако към 
това се добави, че Предприяти
ето за пътища от Враня не под
държа пътя Две реки - Заграня, 
който е с регионално значение, 
както и факта, че участъкът му 
през църнощишката махала Го- 
лема река е на такава стръмни
на, че при най-малки валежи е 
непроходим, тогава селото чес
то пъти е изолирано от света. 
Затова те настояха предприяти
ето от Враня да изпълни докрай 
задачата си, а участъкът през

Известният детски иисашел Йован Йованович ЗмаП 
навремето е казал:” Къдешо намериш сгодно място - 
дърво засади!”. Това сигурно се знае и от димишровград- 
чани, но те го прилагаш ”в преработен "вид”: къдешо 
намериш сгодно място - БОКЛУК ИЗСИПИ!. Ако 
тръгнеше йо Пътя от Димитровград към Козаршт, ще 
се срещнеше с няколко "диви” дейонии Покрай самото 
шосе. Тази на снимката се намира само на около Пет
стотин метра от Последните къщи. И никой никога и 
никого не е видял да разтоварва тъкмо тук боклука! А 
дейонияша вече Получава имйозаншни размери!

А.Т.

о 10 АПРИЛ 1998 г.



АКТУАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОП I
АНСТВО

” НЕ Е ЗА ПЕЧАТА” РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ
ЛЕГРАД

шн да пише ст^т^зГн^о^тукашно^топансга 1'<Р<яПна Сметка е най-същественото условие за 
предприятие, наистина си е поставил трудна зада- па една т!т " конкУРеи™оспособността на паза- 

По п и няма ръководител на предприятие Гой пп™„ рде голяма част от Димитровградските
ществено „ли частно), който да говори преджто знаинтГ™ ТРУДН° МОГат да стоРят нещо по- 
налистнте за каквото и да било, свързано Гне- ° Т'ПЗИ НаСОКа поРади недостатъчнатаговата фирма. р но с не акумулация и хроничната липса на кредити

Няма нищо ново”, "Сега не е време да се е „ГГ3" пРедпР»я™я, където производството 
пише . Има новини, но не са за печата” - том ст н.31™ ' Предимно към »™оса изтъкват, че 
най-честите отговор,, на ръководните кадри в „ политическа ситуация в Космет съ-
предпрадтията, когато журналист се озове в тек ™ г затРУДНява тяхното положение, тъй като 
ните канцеларии. тех' ‘уждестранните парньори ( става дума предимно

Тези сухи изявления сами по себе си отразяват вя-Гче западн°е“Ропейските страни) се страху- 
една угнетяваща истина, която най-меко може ад ! 5°,ючените сДел><" няма да бъдат рсализ-
се дефинира например така: Димитровградското ™ 3 " неотдавнзшната девалвация
стопанство е изпаднало в криза Р Р Д Динара като икономическа мярка, която значи-

Повечето стопански фирми от нашата ой,„„ ^елно намалява стойността на домашните изделия 
на, принадлежащи към първичшщ" сектоо ад ”а ''У^^^Рннните пазари, не представлява об- 
стопанството ( над 70 на стоот всички стоятелство. което много обнадеждва тукашните
ботят в този сектор) използват застарели мзппшп ръ“нодител" на фирми, произвеждащи за износ, 
и съоръжения, което до голяма степен влияе от гпз^ЖКОТ° полож®н„е на човечето димитров- 
рицателно на качеството на изделията пооизво I!! ' стопански фирми още повече сс услож-
дителността, рентабилността и икономичността ливнято^™’^ пРедсто" да сс "звървп трън- 
Но в тези тежки за гттнгтпптп „ ' л скъп път към собственическата транс-
някой се сеща да се занимава по сешотооТт Л" Формацпя’ коГ|то “ димитровградското стопанст-

НОВА ТАРИФА НА 
ТАКСИТЕ ЗА ФИРМИча.

Според новоприетото решение на Общинската скупщина в ■ 
Босилеград за общинските такси и облагания, държавните и ц 
частни фирми ще плащат за деловите си помещения годишна ■ 
такса, която, в сравнение с миналогодишната, е увеличена от ■ ‘ 
12 до 25 на сто. В зависимост от големината и дейността на • 
фирмата новият годишен ”паушал” е: I

1. Предприятия в обществения и частния сектор: I
а) в областта на индустрията, търговията и гостилничар- И

ството:
- до 30 работника...................................................  600 дин.
- от 31 до 50 работника ......................................... 960 дин.
- от 51 до 100 работника ................................... 1700 дин.
- над 100 работника ............................................... 2400 дин.
б) в областта на селското стопанство .................. 900 дин.
2. Предприятия за дистрибуиране на електроенергия, те

хни клонове и делови единици...................................
3. Филиалиаекспозитури, клонове на кредитни банки, зас

трахователни заводи, агенции и финансови 
организации....................................................................;

4- Делови единици, клонове, складове и организации от 
областта на ПУГ-съобщенията ....

5. Изкупвателни магазини и станции
6. Магазини на самообслужване . .
7. Магазини

на

2500 дин.

2400 дин.

1800 дин. 
500 дин. 

1000 дин.Б. Д.

"ЗИДАР"-СУРДУЛИЦА 600 дин. 
350 дин.

- в града ...................................................................
- в селата .................................................................
8. Магазини за сортови семена и селскостопанскиРАБОТА ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА 500 дин.
9. Магазини за цигари, вестници и сувенири . . . 400 дин.
10. Бензиностанции ............................................... 1200 дин.
11. Магазини за месо, риба, хляб, млечни изделия и зар

завати и йници ................................
12. Останали данъкоплатници
13. Частни гостилничарски работилници .... 1800 дин.
14. Частни занаятчийски работилници:
- в града .......................
- в селата ....................
15. Хлебопекарници . .
16. Свободни професии:
- адвокати....................

аптеки

условия за работа на строитлените предприятия Директорът Бошкович оптимистично твърди, 
СУРДУЛ1ГШките строители не са прекъсвали дей- че тази година ще бъде по-успешна от миналата, 
ността си през цялата година. Имало е работа за Оптимизма си той подкрепя с факта, че предпри- 
всичките работници и редовно са изплащани за- ятието е обезпечило работа за всичките си работ- 
платтгге им. Те, по думите на директора на фир- ници през цялата година, дори може да се окаже 
мата Момчило Бошкович. не са големи (средно по нужда и от нови работници. От друга страна, фир- 
700 динара) и не съответстват на реализираните мата има добри майстори-строители. И през тази 
дейности, но ако се има предвид, че в други фирми година Зидар' ще строи предимно на тсрито- 
заплатите са били по-малки и по-нередовни, ра- рията на Сурдулишка община - втора фаза на 
ботниците на Зидар нямат причина за недовол- сградите на Общинския съд и Отделението за вът

решни работи, ромския дом и строителни работи 
Сурдулишкото строително предприятие през във фабриката "Мачкатица”. Ще бъде възобно- 

миналата година е изграждало няколко обекта в вен строежът на клуба на Власинските водоцен- 
общината, а една група негови работници са рабо- трали и е договорено изграждането на спортно- 
тели в чужбина. Някои от обектите са завършени, курортен център с жилищна сграда от 24 апарт- 
а изграждането на други ще приключи през тази мента на Власина. И тази година предприятието е 
година. По думите на директора "Зидар” е пое- обезпечило работа в чужбина за десетина май- 
троил качествено и в кратък срок сградата на стори-строители.
Отделението за вътрешни работи и тази на Общи
нския съд, след това сградата на местната поща и

700 дин. 
600 дин.

400 дин. 
100 дин. 
700 дин.

800 дин. 
400 дин.- Други ......................................................................

17. Самостоятелни занаятчийски работилници от
областта на услугите.....................................................

18. Други самостоятелни занаятчии:
- които се задължават с данък на основание на ЛД400 дин.
- които се задължават с данък чрез годишен "паушал” в

400 дин. 
100 дин.

Комунална такса се плаща годишно и за всяко наимено
вание на фирмата. Ако наименованието се изтъкне през 
първото полугодие, таксата се плаща в срок от осем дни от 
приемането на решението. Същата се утвърждава и наплаща 
от Републиканското управление за явни приходи - Деловата 
единица в Босилеград. От комунални такси се освобаждат 
фирми с делови помещения в селата: Извор, Милевци, Груинци, 
Горна Ръжана, Плоча, Мусул, Колчнна гарина, Бресннца, Зли- 
дол,Назърица, ГорноТлъмино,Караманица,Паралово,Белут, 
Рссен, Яреншик и Доганица. Условието е да се занимават с 
търговия на смесени стоки, семена и изкупване на добитък.

м. я.

400 дин.
ство.

града и село Райчиловци
- в останалите села

м. я.

"ЛУЖНИЦА" - БАБУШНИЦА

ОСЕМ ГОДИНИ БЕЗ ЗАСТОЙ
През последните осем годи- през 1993 година държавата е министерство, 

ни химическата индустрия ”Лу- приела решение за въвежда не Всичките седем цеха на ба- 
жница” от Бабушница не е има- на стандарт ЮЦЕ31 010, с което буишишката химическа проми

шленост в момента работите нс- "АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД
ла застой в производството, ни го се разрешава ползването на сии- 
е била с блокирана сметка,с гор- тетичен оцет за хранителни цс- пълни мощности. Произнодст- 
дост изтъква генералният ди- ли. С това,според Мизич, се съз- вената година е приключила с 
ректор Драгомир Митич. В'ьп- дават оптимални възможности печалба 700 хиляди динара, ко- 
реки това ”Лужница” не е по- за правене на оцет менте, което ито ще бъдат използвани за ин- 
лучила никаква подкрепа от по- от своя страна създава големи вестиции в производството, 
широката общественост. ”Дори проблеми при пласирането на Най-добре и най-много рабош 
има и неща, които напрано на- продукцията не само на Луж- цехът за производство на оцет, 
насят вреда на ироизводитепите ница ’, но и на останалите ироиз- дока'го останалите произвежда! 
на естествен оцет, каквито сме водители на есгсствен оцет. Вси- толкова, кол кого да има1 миии- 
ние”, казва Митич. Своетотвър- чки оплаквания досега са осга- мално количество в склада. По- 
дение той подкрепя с факта, че нали без отговор от съответното големи количества по поръчка

могат да се произведа т веднага. 
Двеста и десетте работника по
лучават средно по 435 динара за
плата и то винаги навреме - на 10 
и 25 в месеца. Към това се до
бавят 300 динара топла закуска, 
а сега се изплаща и регрес. Пре
ди известно време фирмата от-

НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ
От 4 април т.г. "Автотранспорт” от Босилеград повиши цените 

на автотранспортните услуги в междуградския транспорт с 14,85 а 
в местния транспорт с 30 процента. В предприятието подчертават, 
че поскъпването на услугите съответства на увеличената цена на 
горивото и девалвацията на динара.

Според попия ценоразпис билетът от Босилеград до Белград 
струва 95 динара, до Ниш - 47, до Скопие - 55, до Враня - 38, а до 
Сурдулица 25 динара.

В местния транспорт увеличението е по-голямо, а основна 
причина за това е, че става дума за услуги, които се оказват в 
непосредствена зависимост от некачествените пътища и редица 
други неблагоприятни обстоятелства.

Сега цената па един билет от Босилеград до Горна Любатае 11, 
до Долна Любата - 9, до Две реки - 8, а до Гложки дол - 7 динара. 
Билетът до Караманпца сега струва 20 динара, до Горно Тлъмино 
- 13, до Долно Тлъмино - 12, а до Бистър 11 динара, до Рикачево - 
10, Браиковци - 9, Рнблрцн - 8, Млекоминцп - 7 динара. До Горна 
Лисииа е 8, а до Долна Лпспиа 7 динара.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО 
РЕШЕНИЕ ЗА СЦ ”ПАРК”
Някогашният димитровградски парк отдавна вече не съществува,

„„ той „те „и,е е --сто, празнува „ сипя иплпнинисконсп
юбилей.най-често по време на 

център "Парк . Разбира се, Спортният център днес заема много по
вече площ, от кол кого някогашният парк, дори предстои и разшир
яваме. Освен че там са изградени футболно игрище и игрища за хандбал 
и баскетбол, а в момента се строи и спортната зала, Спортният център 
всс още няма градоустройствено решение. Понеже спортната зала се 
строи на предвидената за помощно игрище площ, то се налага из
граждането на ново, а трябва да се строи и басейн.

Имайки предвид всичко това, отборниците приеха решение за 
изработване на градоустройствен проект на спортния център Парк . 
И него ще бъдат уточнени условията за строеж ни спортни обекти и 
определени граници, които са: от южната страна - воденичната вада, на 
запад - канала, който съединява вадата и реката, а на сснср - река 
Нишава. Проекта ще се прави но поръчка на Общинската скупщината 
изработката е поверена па Заводя за урбанизъм от Ниш, който с из
работил и генералния градоустройствен план на Димитровград.

м. я.А.Т.

В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ служа на "Телеком” в Босилеград изключи от 
телефонната мрежа около 30 предприятия и ор
ганизации п над 120 домакинства, които не бяха 
издължили сметките си за последните месеци наДлъжниците остават 

без телефонни връзки миналата година.
Тази служба предупреждава нередовните

остават без връзки със света. Изпълнителната * I • Д • В. Б.
А.Т.

еШшШ 10 АПРИЛ 1998 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕОЩЕ ЕДНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 
ПРЕЗ АПРИЛ

ПРЕДОТВРАТЕНО Е РАЗМНОЖАВАНЕТО 
НА ГЪБОТВОРКАТА

(Продължение от миналия брой)Гъботворката пече няколко години застраша- се проведоха акции за унищожаване на яйцата на 
ва широколистните гори в Пчинскн окръг. Откри- този нпсект. Тазгодишната акция се проведе към 

5 на няколко места в Боснлеградска община: края на март и началото на април и а пея, освен 
Млекомшщи, Рибврци и Бранковцн. Затова Из- професионални лица ог Горското управление в 
нълнителният отбор на Общинската скупщина в Босилеград, участвуваха и хора от местните об- 
Боснлеград миналата година сформира щаб за щиостн. По думите на Петков унищожаването с 
борба срещу това вредно насекомо, което може да извършено чрез "изтриване” на яйцата с железни 
причини щети с катастрофални размери. Защото и дървени предмети. Този начин с и най-евтин, а 
става дума за инсект, който при благоприятни ус- но мнението на специалистите, и доста ефикасен, 
ловни бързо се размножава - от едно гъсенично Ръководителят на акцията Даноил Петров за- 
гнездо могат да нзлезнат над 1000 гъсеници. Оспеи яви, че в засегнатите гори сега са намерени средно 
широколистните дървета, гъботворката напада по десетина гнезда на хектар, а миналата година - 
дори н овощните дръвчета н градинските култури, по петнадесет и повече гнезда. Резултатите от 

По думите на Даноил Петров, референт за акцията са окуражаващи, но и занапред е нсоб- 
частни гори при Горското управление в Босилеград, ходима бдителност. Защото гъботворката все 
засега гъботворката, известна сред народа като гор- още не с унищожена напълно. Горското уирав- 
ска гъсеница, на триторнята на нашата община е лепне в Босилеград и по-нататък ще проверява 
засегнала горите в района на Млекомшщи, в мост- тези места и ще предприема сз,ответни мерки за 
постите Избище и Ръжев дол на повърхнина от 60 цялостното унищожаване на вредителя. И мест- 
ха, в село Рнбарцн. в местността Градище па иитс хора, когато забележат гъсенични гнезда, 
повърхнина от 40 ха и в село Бранковцн, в мест- трябва да осведомят съответната служба вГорск- 
носгга Гумннще на повърхнина от 60 ха. ото управление или в Общинската скупщина. То-

Съгласно постановлението на Републнканск- ва ще бъде ценна помощ в борбата с този враг на 
ото министерство за селско стопанство, гори и горите, 
води,и миналата,!!тази година в споменатите села

През месец април мравките търсят подходящо място да се засс- 
където има храни за тях. Такива места са пчелниците,та е и лят там,

понеже мравките взимат меда от кошерите и т руповете от умре
лите пчели. При голямо нападение на мравките върху кошерите, за 
един ден те могат да "откраднат” един килограм мед. За да се 
предотвратят такива кражби, предприемаме следните мерки:

- Запушваме всички пролуки на кошерите и ги затваряме добре;
- на 100-150 метра от пчелника се разкриват или разкопават 

мравуняци и се напръсквате гореща вода, нафта или със сол;
вки под кошерите, тогава слагам под тях не-

всички
- ако се появят мра

гасена вар, а "краката” на кошерите намазвам с катран или масло и
- мравките можем да пропъдим от пчелника ако в него засадим 

лук или домати.

м. я.

БАНСКОДОЛЧАНИ ЩЕ СТРОЯТ ПЪТ
Група преселници и жители от село Бански пление говори за бъдещия ремонт на пътя и 

дол - Димитровградско, тези дни водиха разго- неизчерпаемите възможности на тяхното на- 
вор с председателя на Общинската скупщина пуснато село в областта на животновъдството, 
Никола Стоянов за реализацията на намере- овощарството и останалите селкостопански 
нието им да поправят най-тежкия участък от дейности.
пътя Димитровград - Бански дол с дължина ок- Начинанието на банскодолчани може да бъ-
оло 3 километра. де осъществено, защото в общинския бюджет

Както ни осведоми Матея Радков, пенсио- за помощ на местните общности през тази то
нер, живеещ в Пирот, председателят е оказал дина са предвидени 800 хиляди динара, което е с 
пълна подкрепа на тяхната инициатива. Макар около 300 хиляди повече от миналата година, 
че е един от най-старите, Радков с въодуше- А- т-

Събираме бракуваните през есента стари пити и в ранна пролет, 
при прегледите на пчелните семейства, изстъргваме восъчните 
надградки по рамките и стените, медовите капачки при центро
фугирането на меда и троптината от почистването на кошерите 
през пролетта като восъчна суровина. Преди да топим вощината, 
надробена, тя се слага в съд с вода, където трябва да престои едно 
денонощие, за да се разтворят остатъците от мед, прашец и пр. След 
изливането на тази вода, в която се намирала вощината, се слага в 
съд за разваряване с чиста мека вода (дъждовна, снежна или речна). 
Разваряването продължава два часа, а след това восъчната каша се 
сипва в платнена торбичка - чувалче и тогава се слага във восъко- 
пресата. Стягаме винта на пресата и от време на време сипваме 
върху чувалчето гореща вода. Изпадналият восък събираме в друг 
съд, в който има чиста топла вода и където восъкът бавно ще 
изстине, а на повърхността на водата ще се образува пита.

Подготви: Гоше Мито* от Босилеград

СРЕЩИ С НАШЕНЦИ: ВЛАДО МИЦОВ ОТ СЕЛО ДОЛНА ЛИСИНА, БОСИЛЕГРАДСКО

ПАРТИЗАНИН, СЛУЖЕЩ, 

СТРОИТЕЛ...
СВЕТИЛО В СЯНКАТА 

НА СТОЛЕТНИ ДЪБИЦИ
работи всички кърски работи и 
отглежда осем овци и три крави. 
Според него гръмотевиците и 
редица други бедствия създават 
много трудности и причиняват 
големи щети на земеделците, а 
никой не им се притичва на по
мощ. През 1996 година например 
Мицов имал голяма щета, кога
то гръмотевица му запалила 
плевник, пълен със сено. С по
мощта на съседи и приятели едва 
успял да спаси добитъка си. Ми
цов казва, че селяните имат го
леми проблеми с изкупуването 
на добитъка. Обществените 
предприятия "Слога” и "Напре
дък” западнаха финансово и ко
гато откупят добитък, по някол
ко месеца не могат до го платят. 
Матрапазите веднага дават па
рите, обаче и тук има проблеми 
с тегленето, което винаги е за 
сметка на животновъда.

Остър проблем за лисинчани 
е и това, че магазинът на обще
ственото предприятие "Слога” с 
месеци не работи, а в двата ча
стни магазина, макар че са добре 
заредени със стоки за широко 
потребление, липсват необходи
мите земеделски инструменти и 
съоръжения. Също така голям 
проблем за селяните са и честите 
дефекти на електрическата мре
жа, които не се отстраняват и по 
няколко дни. Селото няма теле
фон, но се очаква в близко бъ
деще да бъде решен и този ва-

Като строител работи в голям 
брой строителни предприятия в 
Белград, Сараево, Кратово и 
други градове, а напоследък ра
боти в Горското управление в 
Босилеград, където се и пенси
онира през 1982 година.

В разговора ни Мицов осо
бено изтъкна, че му е предла-

Между нашите хора от Бо- 
силеградско има и такива, които 
през живота си са променили 
много професии, работили в 
много градове и села, но никога 
не са напуснали родния си край и 
завинаги са останали верни на 
бащиното си огнище. Един от 
тях е и Владо Георгиев Мицов от 
село Долна Лисина, Босилеград- 
ско, роден през 1921 година.

Въпреки че на гърба си е за
метнал седемдесет и шестото ля
то, Владо е здрав и държелив, 
със сребристи коси, бистър по
глед и приятна усмивка, винаги 
обръснат. Разказва спокойно и 
ясно:

Черквата "Света Троица" в село Драгинац е на само два 
километра от Бабушннца. Мястото на което е построена е под
брано умело, така че храмът доминира в местността и може да се 
види от всичките четири страни в Лужнишко поле.

- В родното ми село бях го
ведар, овчар и работех всички 
кърски работи, а ходех и на пе
чалба с добри майстори - строи
тели и изучих и този занаят. Во
енната си служба отбих в Бъл
гария и като добър и прилежен 
войник получих чина подофи
цер. По време на войниклъка за
върших и прогимназия. През 
1944 година се включих в Боси- 
леградския партизански отряд. 
Когато отрядът се прехвърли в 
Западна Сърбия, бях взводен ко
мандир и активно участвах в уни
щожаването на останките от 
четници в околността на Крале- 
во и Валево.

След демобилизацията през 
1946 година Мицов постъпва на 
работа в Местния отбор в Долна 
Лисина и известно време е и 
председател на отбора. Когато 
се премахват местните отбори, 
той постъпва на работа в Об
щинския съвет в Горна Лисина 
като служещ и тук работи до 
1958 година, когато се разфор
мират и тези съвети. Тогава Ми
цов се връща към най-добрата за 
него професия - строителството.

Владо Георгиев Мицов

Храмът "Св. Троица"гано да работи в Босилеград 
(1946 и 1958), но той не искал да 
се дели от родителите и семей
ството си. Същото така, когато 
е работил в строителните пред
приятия, му предлагали общест
вен апартамент, където да пре
сели цялото си семейство, но 
Мицов не приел и това предло
жение и решил да си живее на 
бащиното огнище, при своите 
домашни, съседи, приятели - 
там, където очите му са пълни с 
прекрасните родни пейзажи.

Днес Мицов живее щастлив 
пенсионерски живот заедно със 
съпругата, дъщерята, зетя и вну
ците си. Но той не безделничи -

По конструкция прилича на всички други подобни храмове 
бабушнишкия край. Става дума всъщност, за еднокорабно здание, 
варосано и отвътре и отвън. За разлика от храма "Свети Никола’ 
в самата Бабушница, тоя в Драгинац е добре запазен . Стенописът 
и иконостасът нямат особена художествена стойност, но все пък са 
свидетелство за грижовността и наслояванията да се запази това. 
което е създадено . В черквата има и доста подаръци от хора от 
близките села - икони, кандила и др.

На няколко крачки от черквата се издига стройната камба
нария, чиито камбани се чуват надалеч .

Жителите на село Драгинац се гордеят със своята черква, която 
е седалище на Лужнишката епархия, както и с отношението си към 
нея. Това потвърждава и свещеникът Чея, подел тая пролет акция 
за реставрация на храма "Св. Никола" в Бабушница,а градът вече 
се е разширил толкова, че село Драгинац по-скоро е негов квартал, 
отколкото отделно селище.

в

жен въпрос.
Владо Мицов е бил активен 

обществено-политички деец в 
селото и общината, а понастоя
щем е член на Общинския отбор 
на СУБНОР, Общинския отбор 
на Съюза на пенсионерите и на 
други органи.

Богослов ЯНЕВ Твскт и снимка Камвнко М. Маркошич

О 10 АПРИЛ 1998 г.



БЪЛГАРИЯ0ТЛИЧИЕТ° "ИВАН ВА30В" 0Т МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НАЦЕНТРО-

МАРИН МЛАДЕНОВ НА 70 ГОДИНИПЛОДОТВОРНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ”М ЛИН ^елин бе казал за Иван Вазов: ература, български език, лексикография, диалек-

Може ли уа си йреусшавим какво би било без тология, история на южнославянските езици и по- 
Вазов ош Освобождението насам? Колко Празно специално теория на литературата. 
щеше уа бъуе цялото това време, колко Просто * Това е работа за няколко души? 
и безсъуържашелно. ” - Вярно е. Но не съм имал помощници.

* Доволни ли сте ом Професията си?
- Съвсем. Завиждам обаче на колегите си в

куотур^ю^образователниВинстч>ТРУДНИЧеСТВ° М6ЖДУ ДеТСКИТе 

му” ~ да « съревновават в разлйчГтеХртовГ™’

...../.„„го“
вен, а ръководствата на двата центъра се договориха за па п-
киТлевТнчани^ъпнахя г°'В началото на аПР»л тая година мал- 
град В гоап Ншн т ГОСТ7ване™ на връстниците си в нашия град. ь град Ниш три дни престояваха четиридесет пеня от 
Плевен, които бяха настанени в домовете „а шшжи ученшц,
изнесохГко™ео?оУРНО’°браЗОВаТеЛеН ЦеНТЪр в Н'™ гостпте 

‘-онЦертот народни песни, а след коктейла бе организ-
показаха на ВскътаВа’ продължнла Д° полунощ. Домакините показаха на скъпите си гости
лежителности на град Ниш.

Николина Спасов

Не можем ли и ние сега да кажем това същото 
за Марин Младенов - писателя на българската 
народност в Сърбия. Действително, колко празно Сърбия и в България, които са тесни специалисти, 
щеше да бъде без творчеството на Младенов. Без * Ти малко сПауат и към енциклоПеуите? 
онова творчество, създадено така близко до дър- ' Да- Новото време пък изисква нещо друго, 
жавата-майка, а така далеко поради смутните вре- * Колко заглавия имат слеу себе си?
мена, през които Младенов упорито създаваше -Станаха много. Помня по-важните, по-новите, 
своята литература, която оказа огромно влияние * Кой оказа най-голямо влияние върху теб? 
върху духовния живот на българина в Сърбия и - Най-много моите учители и професори по 
същевременно допринесе за българско-сръбски- литеаратура.
Хе литературни взаимоотношения в следвоенния 
период.

Марин Младенов е роден през 1928 година в с.
Сливница, Димитровградско. Още 
започва активно да се занимава с литературна дей
ност. От кратки разкази и стихотворения до драми 
и роман - навсякъде Младенов пресъздава образи 
на нашенци от следвоенното село, младежки ръ
ководители и бригадири, какъвто беше и самият 
той. Като преподавател по български език той 
чувстваше, че е нужно да запознае учениците си с 
творчеството на писатели като Христо Ботев,
Любен Каравелов, П. Р. Славейков, Пенчо Сла
вейков и затова написа портрети за тези българ
ски поети и писатели. Още в ранните години за- 

да пише на злободневни теми, ангажирани 
в обществения живот и на страниците на ”Глас на 
българите в Югославия” започва полемика из тео
рията на литературата, застъпвайки своите кри
тични становища за соцреализма. (”3а червената 
кръв”, "Педагогически разказ”, "Обикновена за
дача”.) В същото време пише и на сърбохърват
ски език. (”Био сам сел>ак”, ”Ипак га убио”,
"Награда за стрпъегье”, "Доктор”, "Пропала при- 
ча” и др.)

През 1952 година той пише драма, в която кри
тикува отрицателните явления в следосвобожден
ския период в своя роден край. Същата година 
драмата му "Тодоракини” е включена в репер
тоара на самодейния театър "Христо Ботев”.
Колко остро е било перото на Младенов се вижда 
от факта, че по средата на комедията засегнатите 
напуснаха представлението, драмата бе снета от 
репертоара и забранена. Но това не уплаши ав- шия край. 
тора. По същото време той започна да печата 
карикатури както в "Глас на българите”, така и в 
местния стенвестник "Клопотар”, критикувайки и 
бичувайки някои отрицателни черти на хората в 
обкържението, където живее.

* На кой език мина твоето образование?
- На сърбохърватски и малко на български.

* На кой език унес мислиш?
- На двата, зависи от случая.културно-историческите забе- като студент

страни и градове по света, но тук, в Ниш. се чувствам както в 
моя Плевен. Особено съм доволна от това, че нашите 
квартируваха при техни връстници от тоя град.

И тоя път децата поеха най-благородната роля - 
живи мостове за сътрудничество между две страни и народи. 
Директорката на Културно-образователния център в Плевен 
Йорданка Крумова донесе послание от градоначалника на град 
Плевен г-н Румен Петков до градоначалника на град Ниш г-н 
Зоран Живкович. Първият гражданин на Плевен предлага на 

от Ниш редица контакти и делови срещи, 
да се обсъдят възможностите и за други видове взаимнополезно 
сътрудничество.

деца

да създават

почва

колегата си на които

М.Зарева

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И ГИМ
НАЗИЯТА СЛЕД ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

270 УЧЕНИКА ИМАТ СЛАБИ 
БЕЛЕЖКИ * Обичаш ли шоПския уиалекш?

- Много. Пиша на него, а сега го и проучавам.
* Какво те раува?

- Напредък на хората, на нашата страна и на-
В основното училище "Моша Пияде” в Димитровград след пър

вото тримесечие от второто полугодие 816 ученика са показали 
положителен успех, докато 187 ученици имат слаби оценки. Най- 
много единици учениците имат по математика (общо 96), физика 
(58) и история (51). Броят на отсъствията за това тримесечие е 15 
075, от които 14 563 са извинени, а 512 са неизвинени.

От общо 231 ученика в Димитровградската гимназия 148 са пока
зали положителен усех, докато останалите имат слаби бележки. 
Най-малко единици имат второкласниците, а най-много - четвърто
класниците. Общият брой на извинените отсъствия е 2818, а броят 
на неизвинените - 185.

* Какво те ожесточава?
- Некадърници в различни области.

* Любим уевиз?
- Този на Джек Лондон: "Ще се мъкна на ко

лене, но ще успея”.
* Любим Писател?АВТОР НА УЧЕБНИЦИ - Шекспир, Гьоте, Толстой, Чехов, Хемингуей, 

Марин Младенов е автор на много учебници за Андрич, Давичо, Чосич, Яворов, Гео Милев, Ба- 
основно и гимназиално образование ("Увод в ху- гряна и Радичков, 
дожествена литература”, 1966), Българо-сърбо- * д уцеНи?
хърватски речник (1967), Л>убен Каравелов у сри- -Аристотел, Платон, Хегел, Маркс, Белич,Ар-
ско) кн>ижевно] критици "свескс” Више педаго- наудов... 
шке школе у Нишу, 1964 г. Елисавета Багра^ана, * Бъдещи Планове?
поговор уз н»ену збирку Мансарде и снови , из- _ работя „ по-нататък в областта на югослав- 
Да,ъе Багдала Крушсвац 1965 г„ Климент Ох- ската българистика, 
ридски статия МОСТ 4 Братство ,1968 На- . к ,
шшшц , стихосбирка, 1967 Зъбато слънце , ро- работД малка среда. Езиковата бариера
разка^РВ9ТОВ<^’Разкон’ стихосбирка,11983 г^ЛОИ ' ™ Белград и политическата към София. ?

През 1971 година по случай двадесет години от такдти в бъуеще развоя на нашия край?
първото му печатно литературно произведение “ Нашият край трябва да стане туристически и 
Младенов даде следното интервю за в. "Братст- животновъден край. 
во”. От неговите отговори може да се види на * Имаш ли Политически идеал? 
каква висота бяха неговите литературни пости- - Дружба на балканските народи в духа на Бо- 
жения за двадесет години творческа работа, какви тев, Каравелов и Светозар Маркович. 
са били плановете му и някои други литературни * Какво мислиш за национализма? 
и обществени схващания като писател и обще
ственик, журналист, преводач, карикатурист, лек- на това откъде идва. 
сикограф.

б. д.

БОСИЛЕГРАД

Първолачетата ще бъдат 

записани през май
Записването на децата в първи клас на основните училища, 

което в републиката започна в началото на тоя месец, на терито
рията на Босилеградска община ще се извърши през май, заяви за 
нашия вестник Тоше Александров, директор на Основното учи
лище в Босилеград. През следващата учебна година на училище ще 
тръгнат около 100 първолачета и тъй като техният брой не е голям, 
ще има достатъчно време да се проведат необходимите за записва
нето им подготовки.

Според думите на Александров, при записване на децата в п ьрни 
клас трябва да се представят кръщелно свидетелство и лекарско 
удостоверение. "Родителите, каза той, ще бъдат осведомени на
време кога трябва да доведат децата си в Здравния дом в Босиле
град, където ще се проведат необходимите лекарски прегледи и 
разговори със специалисти за училищното дело .

- Голямо зло. Негов съм противник без оглед

* Мнението ши за нашата млауа малцинствена

МАШАТА МАЛЦИНСТВЕНА ЛИТЕРА- Нуждае се от подкрепа и от
ТУРА СЕ НУЖДАЕ ОI ПОДКРЕПА 01 Белград, и от София.

БЕЛГРАД И СОФИЯ
В. Б.

(Б. Н. "Братство, 531, 31 12 1971 г.)

И в най-ново време Младенов остана със съ
щите си схващания. И по-нататък се застъпва заАКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

СКАТА ГИМНАЗИЯ
* Таои(Пе Първи По-сериозни крачки в лншера-

“‘^Разказите а "Глас па българите”, комедията пктшшо сътрудничество в областта на културата 
"Тодоракини" в Димитровгад през 1952 година. » политиката между България и Югославия. За

* ,, * _ правата на българската народност в Югославия,
Ксшш карикатурист. право на майчин език, образование, право на кул-
- В един албум от карикатури ( 954) и цяла ,,.Р ж„пот> но тшш да НР бъде през призмата

серия карикатури в ..протека Слобода . идеологически монопол, а последователно изпъл-
* Учителска кариера? цепне на предписанията в Конституцията на
- Година в Димитровград (български език) и Югославия. Младенов се заез-ьпва също да се пре-

шест години в Пирот (сръбски език). махнат темите з'абу във всички области, а особено
* К<пи заПочпа Гю-сериозна работа? за миналото иа малцинството. А за обучението
- От 1960 година, когато ме избраха за про- т0(1 е за истинско двуезичие, при което майчиният

фесор по български език в Полувисшо то пода- език не трябва да бъде пренебрегнат и зпнемарен, 
гогическо училище в Ниш. "Значи, български н сърбски език, но бългвр-

* Кои са Шаои области на рейносШ? скпят език да се застъпва и в културния живот’.
- Благодарение на обстоятелствата - твърде 

широки, за щастие и за съжаление: българека лнт-

ОТЗОВАХА СЕ 42 ЛИЦА
В снелата на миналата седмица Общинската организация на 

Димитровград и Заводът за транефузия от 
гимназия акция за

на
Червения кръст в
Ниш организираха в Димитровградската 
кръводаряване! на която се отзоваха общо 42 кръводарители. 
Кръв дариха 27 пълнолетни ученици от тона учебно заведение, 
РГ КОИ Г0 15 за първи път станаха кръводарители. В акцията се 
включиха и неколцина гимназиални учители, както и мигаок- 
ратните кръводарители от димитровградските предориятия и
учреждения, предимно от фирмите I ьргокооп и < Р •

Следващата (четвърта по ред) акция по кръводаряване ще 
бъде организирана в началото на юни. Богдан НИКОЛОВБ. Д.
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ИН МЕМОРИАМЗА ПРЪВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

ИСТИНСКИ РОК КОНЦЕРТ ПОЧИНА ВУКИЦА 
ИВАНОВА-СТОИМЕНОВАизвестната но само н България рок г рупа, непос

редствено след голямото й турне а Холандия.
Разбралите за гостуването около сто и петде

сет души останаха впечатлени от големия про
фесионализъм и майсторство на двамата водещи 
от състава -ВАСКО КРЪПКАТА (Васил Геор
гиев) и КАМЕН КАЦАТА (Камен Дойчинов). 
Първият с майсторски те си изпълнения на устна 
хармоника напомни ефектно за истинския амери
кански блус, а вторият не само с внушителната си 
фигура, по на моменти и с изпълнението си асо- 
цираше Ш1 прочутия Луйс Армстроиг. "Кой отк
радна моето шише”, "Няма бира’, Ела със мене , 
маце” п "Мека бъде светлина” са само няколко от 
песните, които грабнаха вниманието на публи
ката, дошла да присъства па истински рок концерт 
и първо гостуване на българския бенд в Юго
славия. С изключителен професионализъм пети
мата членове на бепда "отработиха” концерта 'та
ка, както никой досега в този град. За съжаление, 
залата беше полупразиа, но затова пък сърцата на 
любителите на тази музика останаха пълни. На 
сз.иестта на организаторите трябва да тежи това, 
че освен но вълните на радиото, с пи то един афиш 
не бе оповестено гостуването на известния рок 
състав. Това, че осведомиха по телефона доста 
почитатели на този вид музика от Мин* и Пирот, 
не ги оправдава. 11о...

С ръководители па бенда Васко Кръпката е 
договорено през лятото да се организира голям 
концерт на открито в Дими тровград.

Стотната емисия па Радио Цариброд под наз
вание "Това е само рок енд рол”, излъчена па 3 
април, бе организирана "на живо” в голямата зала 
на Цен търа за кул тура в Димитровград. Гости 
емисията -"ПОДУЯНЕ БЛУС БЕНД” от София! 
На живо!Организа торите на концерта Драголюб 
Пейчев и Драган Ставров могат да си пишат един 
голям плюс за това, че са успели да доведа т иай-

Иа 5 април и Ниш след теж
ко боледуване почина Вукица 
Иванова-Стоименова, гимназ
иална учителка, поетеса, съ
бирач на народни умотворе
ния, преводачка, член на ре
дакционната колегия на спи
сание "Мост”.

Вукица Ива нова-Стоиме
нова е родена през 1935 година 
в Босилеград. Там завършва 
основното и средното си обра
зование, след което следва и 
завършва история и югослав
ска литература в Скопие. До 
пенсионирането си работи все 
като учителка по сръбски 
език.

на

През целия си живот Ву- 
бс учителка и творец. Щедро раздавашекица преди всичко 

голямата си любов към литературата, кз>м красивото и въз
вишеното.

С литературна, особено поетична дейност започва да се 
още през ученическите си години. Пише ситхове, взанимава

които изразява чувствата и възгледите си за живота и родния 
край. Като студентка, а по-късно и като учителка по литера
тура продължава да твори.

През 1982 година нейното стихотворение ”Усмихнато слъ
нце” получава втора награда на творческия награден конкурс 
на списание "Мост”. Наградата я стимулира още по-силно за 
нови творчески търсения и оттогава всъщност започва ре
довното й и плодотворно сътрудничество в изданията на "Брат
ство”. Поезия и преводи на литературни творби от сръбски 
творци публикува в списание "Мост’, а статии, репортажи, 
стихове във в-к "Братство’’, стихове и приказки за деца в ”Дру-

На снимката на фото "Буба":
Драголюб Пейчев, музикален редактор на Радио 

Цариброд, Васко Кръпката, Драган Ставров, 
водещ емисията по радиото, Камен Кацата и 
членовете на бенда "Подуяне блус бенд" в 

редакцията на Радио Цариброд. А.Т.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: БРАНИСЛАВ БОШКОВИЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ХУДОЖНИК ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

МЛАД, А ВЕЧЕ УТВЪРДЕН ТВОРЕЦ гарче”.
Вукица Стоименова е автор на четири книги: стихосбирки 

"Усмихнато слънце" и "Сан и ]ава" ("Насън и наяве"); ”Не- 
венов венец” - сборник с преведени стихове за деца от Йован 
Йованович Змай - и сборник с народни песни от Босилеградско 
"Девойче бело цървено".

Като дългогодишна сътрудничка на изданията на ”Брат- 
ство”, Вукица даде голям принос в тяхното развитие и утвърж
даване. Винаги тиха и отзивчива, безкрайно отдадена на всичко,

За Димитрвоград често пъти казваме, че е град 
на художниците. Това е вярна констатация, тъй 
като около 40 дммитровградчани са завършили 
Художествена академия. Но, за съжаление, по- 
голяма част от тях живеят и работят в други гра
дове на страната и чужбина. Един от онези про
фесионални художници, който поне засега вижда 
своето бъдеще в Димитровград, е двадесет и пет
годишният Бранислав Бошкович. Преди няколко 
месеца той е дипломирал в Художествената ака
демия в Нови Сад. Въпреки че е млад, за него 
спокойно може да се се каже, че вече е утвърден 
живописец. През миналата година той е участвал 
в художествения пленер "Погановски манастир", 
в който участваха живописци със световна извест
ност.

което представлява духовна красота, тя търпеливо запълваше 
поетическите си вдъхновения с прочувствени и нежни стихове. 
В поезията си, която е наситена с любов към родното, в лични 
спомени, тя търси хубавото, човешкото, което сгрява и обла
городява душата.

И като член на редакционната колегия на списание "Мост" 
Вукица се застъпваше за неговото извисяване и разширяване 
на духовните му кръгозори, особено в свързването на балкан
ските народи и култури. Искрено се радваше на всяка културна 
проява в нашите среди и на наши творци.

Нейното име ще остане трайно вписано в културната съкро
вищница на нашето малцинство и с дейността и при записването 
на народното творчество. Нейният сборник с народни песни от 
Босилеградско, чието второ допълнено и разширено издание, 
за съжаление, тя не успя да дочака, представлява ценен принос 
за опазването на фолклора от Босилеградско.

Нейните стихове, публикувани в изданията на "Братство", 
нейните книги в народните библиотеки в Димитровград и Бо
силеград, както и в личните библиотеки на нашенци и много
брони» ценители на нейното творчество, ще вдъхват любов 
към литературата и духовността, към хубавото в живота, към 
което Вукица през целия си живот толкова упорито се стре
меше...

Към края на 1997 година Бошкович спечели 
първата награда на явния конкурс за изработване 
на емблема, логотип и екслибрис по случай сто
годишнината на Народната библиотека в Димит
ровград. За участието си в този конкурс, на който 
конкуренцията беше твърде силна, Бошкович 
споделя: ”3а първи път участвах на такъв конкурс 
с намерението да разбера дали мога да се зани
мавам и с такава художествена дисциплина, по
неже аз съм предимно живописец и график. Мис
ля, че моите идейни решения, които бяха про
възгласени за най-добри, изглеждат твърде мод
ерно, което ми казаха и членовете на комисията, 
както и колегите, които участваха в конкурса”.

В края на миналата година Бане Бошкович се

Бранислав Бошкович в ателието си

този период, той подчертава: "Мисля, че много 
научих още в Средното художествено училище в 
Ниш, което е наистина силно училище. В ака- ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!
демията само усъвършенствах онова, което нау- 

представи с няколко свои малки картини на из- мих в това училище. В академията студентите по- 
ложбата на миниатюри, която бе организирана в Вече работят сами, а професорите ги напътстват 
канадския град Торонто. Всъщност младият ху- и коригират".
дожник не е бил в Канада, а е изпратил няколко Говорейки за своето образование, младият ху- 
свои творби. За участието си на тази изложба той дожник изказва голяма благодарност и към сво- 
изтъква, че това е един от най-големите успехи в ите преподаватели по изобразително изкуство от 
досегашната му кариера. Преди това - през 1996 димитровградското основно училище - Димитър

” На биеаалето на мини' Илиев и Никола Денков. С голямо уважение топ На 6 април т.г. в Центъра за култура в Димитровград Детският
а™Р“ Ч' ПрСЗ кИ ДИ га говоРИ 11 за ГеоРп1 Йосифов, професионален ху- театрален състав към Културния дом от Призрен представи предТОИ Се НаДЯВа пак да участва на изложбите В Г. ипжник ПГ» ппгнпхпп от нишите* кпянпп кпнтп ^ ^ Н г *
Милановац и Торонто, а очаква покани за участие Нов ОшГтбот" Тттмошння Озъбски ” Г от тУкашното Основно училище пиесата Котакът в
и на подобни изложби, които ще бъдат организи- нзп0„ентеа^ оВсчки те са™ номог пли много ' СтаВаДума за детска дРама с поучителен характер, от-пяни в Бапселона Мексико и ятл-и гтпопе народен театър, Иси 1кн те са му помогнали много насяща се за братя с различни нрави и техния баща воденичар,рани в одрсслини, тсксико и дру| и I радовс. да стане истински художник и да достигне това

• тт ПРДДИ завърши Художествена академия в професионално ниво, на което е сега. Бане Бош- 
Нови Сад, Бане Бошкович е завършил и средно Кович е бил и един от най-добрите студенти от своя 
художествено училище в Ниш. Припомняйки си за

Д. Рангелов

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

” КОТАКЪТ В ЧИЗМИ”

който след своята смърт се превърща в катак и се връща между 
синовете си, за да ги научи как да се държат добре и да ги отърве 
от злото.

випуск. В представлението участваха 25 деца. То е дело на постановчика
Неговия т художес твен опус е разнообразен, Нафиз Гюрджиало, изтъкнат призренски театрален деец, който за 

тъй като рисува в различни стилове, в различни 
техники и на разнообразни основи. От неговите
картини, отличаващи се с абстрактния си стил, На миналогодишния театрален фестивал в Бечей това пред- 
блика огромна творческа сила и импулсивност. ставление е спечелило първо място според оценката на експерт- 
Тези картини, които по правило не се тълкуват, ното жури, както и според оценката на детското жури. Пиесата е 
събуждат у зрителя приятни поетични усещания, удостоена със златен и сребърен барелеф на Съюза на самодейците 
Реалистичните картини на младия художник се на Сърбия. Детският театрален колектив от Призрен досега е из- 
отличават с изящна композиция и колоритност, пълнил пиесата повече от 70 пъти - както в страната, така и в 
Бошкович черпи мотиви предимно от настоящето няколко градове в Р. България. Гостуването на младите призренски 
и всичко онова, което твори, е твърде студийно, артисти в България е осъществено с помощта на посолството на 
Въпреки че е млад художник, очевидно е, че той СР Югославия в България, посолството на Р. България в СР Юго- 
притежава голямо художествено знание, което 
умело вгражда в творбите си.

своя дългогодишен труд е удостоен с няколко значителни приз
нания.

славия, както и с помощта на други спонсори.
Б. Д.

Б. Д.
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ДЖЙШШЕ Ш «1: ДТ■ 101 »1гГ« и
ПУБЛИЦИСТЪТ БОТЕВ 1998 ' ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР 
"ХРИСТО БОТЕВ" (7)ИЗТОЧНИЯТ ВЪПРОС ЛЕЖИ 

НА ПЛЕЩИТЕ НА 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
При прагът на едно близко бъдеще, което, види 

се, ще да настане после проливанието цели ре 
човеческа кръв и при началото на което, може 
би, ще да запустеят големи пространства от 
нашето

Истатко Станулов 

- първата цигулка 

на самодейността
народ се е надеял на Сърбия да приеме на себе си 

тая чест и цели 30 или 40 години той се е лъгал 
своите надежди. Напразно даже и органът 

нашата емиграция, "Независимост”, е 
проповядвала в продължение на едно до
волно

ки ь Пише: Лилия НейковаИь в
.V: Вече казах и пак ще повторя, че написаните 

спомени за самодейния театър не са история в бук
валния смисъл на думата. Не е възможно да се въз
произведе е абсолютна точност всичко, постигнато 
в областта на самодейността. В "нашето време” 
нищо не се записваше на книга, не се печатаха даже 
афишите, нямаше тетрадка, в която да се вписват 
данните за подготовката, участието на самодейците 
и точната дата на представлението. Тъкмо затова 
нашите спомени са само емоционален очерк за вре
мето, когато високите идеали за просвета и култура 
бяха възприети от гражданите и самодейците като 
висока задача, чието изпълнение беше чест за всеки 
от нас. За това време с право можем да кажем НЕ 
Е ЗАПИСАНО В КНИГИТЕ, НО Е ЗАПИСАНО 
В СПОМЕНИТЕ НА ЦАРИБРОДЧАНИ. Те с пи
етет се прекланят пред таланта, себеотрицанието и 
високо художествените изпълнения на самодейци
те. От днес започваме да "рисуваме” отделни пор
трети на най-изтъкнатите самодейци от времето на 
създаването на една голяма култура и изкуство, 
които се развихриха след 1945 година. Тогава нами
рахме обаяние в литературата и пиесите с патети
чни и високоморални герои, произлезли от стра
ниците на руската соцреалистическа школа, и в под
визите на изстрадали майки и юнаци от II световна 
война.

напрекрасно отечество, окото на 
временния човек се запира пред един 
прос, който,ако и периодически, 
вече и

)
съ-

во- & дълго време сближение и спора- 
Як|| зумение между тис два свсзани с общи 
яЦЩ интереси народа: ние виждаме, че и до- 
? сега °1ДС не се е изработило нищо, и

Д°сега още не се е дошло до никакво 
споразумение. Колкото и да е прискъ- 
рбен тоя факт, ние не можеме да об
виняваме нито сръбския, нито българ
ския народ, защото и първият е крив за 
погрешките на своето правителство до

толкова, доколкото е крив и вторият за 
своето безвиходно робско положение. Ние 

т виждаме само това, че по-голямата част от 
сръбския народ пъшка под игото на Турция и 

на Австрия; а белградските дипломати се занимават с 
вопроса за Зворник и за Сакра! Но да оставиме това и 
да продължиме своето обозрение, т.е. да видиме де ле
жат средствата за нашето спасение.

И така, когато ние вече виждаме, че Сърбия е сама 
дала причини да мислиме, че тя не желае да помогне на 
своите братия, че Черна гора е в несъстояние да излезе 
сама из своите природни крепости и че Румъния не 
особено обича славяните, то питание е, какво трябва 
ние да правиме, за да смъкнеме от шията си тоя униз
ителен хомот, който от ден на ден става още по-нес- 
носен, още по-убийствен и още по-безчовечен? Трябва 
да търпим и да чакаме ли? Или трябва да се запретнеме 
и сами да решиме своята съдба? Ние вече знаем, че 
първото е убийствено за нашия народ и опасно за него
вото по-нататъшно съществование и развитие; а за вто
рото ще да оставиме да поговори един чужденец, който 
в продължението на десет години и повече е изучил 
нашият народ, който го е виждал както в мирните не
гови земеделчески занятия, така и с оружието в ръце, 
"дето не било мъчно да забележи неговото преиму
щество пред сичките други съседни с него славянски 
племена”, и който няма решително никакви причини да 
лъсти на едно или на друго племе или пък да говори 
неистина."Аз мисля, говори генерал Липранди в 1868 г., 
че ако българите са намислили да направят общо въ
стание, то возточният вопрос или, по-правилно да кажа, 
съществованието на европейска Турция може да бъде 
съсипано до основанието си; защото, без да говориме за 
придунавските княжества, т.е. за сегашна Румъния, но 
и освобождената, като-речи, Сърбия и напълно отделе
ната Гърция са не в състояние да направят онова, което 
би направили българите сами”.

И така, нека говори кой що ще, а ние ще да кажеме, 
че решението на нерешимия досега возточни вопрос 
лежи единствено връз широките плещи на нашия не- 
малочислсн народ, а смъртта на Турция се намира в 
неговите яки и напукани ог труд ръце. А когато е 
чкото това така, то защо да подема,рчаме пред чуждите 
врата, защо да си правиме мили очи и защо да оставяме 
да се експлоатира нашето отдавна вече оса,депо от мно- 

горчиви опити доверие и нашата безпределна, 
но незсмена и досега във внимание племенна любов? 
Какво не достига на нашия народ, за да смъкне от шията 
си хомота на турския деспотизъм? Сила ли, средства ли, 
патриотизъм ли или революционна пропаганда! Исто
рията на нашето хайдучсство, па нашите частни въ
стания и на нашата помощ, която сме ние оказвали в 
множество случаи на ироизходившите 
родни въстания, показва доволно ясно, че у нас има сила, 
и средства, и патриотизъм, но че у нас не достига само 
такава широка пропаганда, която е потребна, за да свъ
рже в едно цяло частните или провинциалните у нас 
революционни проявления, да им даде надлежащото 
направление и да им посочи целта, към която трябва да 
устремят своите действия. Ето какво не достига на на- 

народ! Ето следователно онова свято и благородно 
дело, за което ние трябва да се заловим по-сериозно. 
Разбира се, че само в такъв случай пие ще да имаме 
право да се налеем за спасение и че само в такъв случай 
щс да можеме скоро да извикаме с думите на богоприе- 

: "нъше отпущаещи раба твоего ... Но до неделя 
ще да поговориме за тоя вопрос по-напространно.

но се по-
повече възбужда интерес в дне

шния политически свят. Тоя вопрос с така Яре* чкг-
несправедливо нареченият Возточни во- 
прос, който е ближен за назс дотолкова, 
доколкото е ближа и ризата до гърба ни.
Ако е това така, то да запреме и ние сво- 
ето внимание на него и да видиме каква 
роля е отредила съдбата да играе нашият 
народ при разсичанието на тоя гордиев въ
зел.

че и
. *

«. '
ЦI

От онова време, откогато 
ския деспотизъм захвана вече да пада в Европа 
и когато

силата на тур-

м здравият разум се убеди, че "болният 
човек” трябва да промени 
просто там, дето се е начнало неговото детинство, и 
досега тоя вопрос е преминал през такова множество 
разнообразни фази, които ние сме не в състояние даже 
и да преброиме. Возточният вопрос най-напред е бил 
притежание на Русия (оттука той носи и своето название 
возточни), после се е решавал между нея и Наполеона 
I, а най-после, след Кримската война, стана достояние 
на сичките почти европейски сили. Оттогава насам, ка- 

_ кто и по-напред, картата на Балканския полуостров се 
е делила ту между едни, ту между други държави; а 
народонаселението или, поправо да кажем, раята в Ев
ропейска Турция се е сшггала просто като стока, която 
секи би имал прво да експлоатира. В онова време ни на 
една дипломатическа глава не е преминавало през ума, 
че по полетата и по горите на тоя "европейски Кашмир” 
живее такова многочислено племе, което има своя ис
тория, свой характер и свои нрави и обичаи, което е 
трудолюбиво и способно за развитие и за политически

климата си, т.е. да отиде

Поредицата от портрети на най-изтъкнати 
царибродски самодейци, пресъздали незабравими 
образи, ще започнем с личността на ИСТАТКО 
СТАНУЛОВ. Във всички досегашни очерци за те
атъра неговото име непрекъснато се споменаваше, 
но сега ще му дадем заслуженото почетно място в 
нашите спомени. Той вече се е утвърдил като цари- 
бродчанин, заел място във всички хроники, истории 
и монографии, писани за нашия град, защото още 
като младеж се е проявил с напредничавите си идеи 
и музикални способности. Ние ще го представим в 
неговата творческа и човешка зрелост, защото 
такъв го знаем и помним и защото, без съмнение, 
той заема най-високото и изключително място сред 
самодейците. Той беше най-полезната и най-необ
ходимата личност, която управляваше сложния ме
ханизъм на самодейността. Той беше не само ор
ганизатор, беше баща и ръководител, който съби
ра, съветва, помага и направлява по-младите само
дейци като човек, от когото всъщност в най-голяма 
степен зависят качеството, изборът и подготовката 
на многобройннте пиеси. Не щадеше своите усилия, 
интелектуални способности и ерудиция в това поле
зно дело, наречено култура и изкуство.

Роден е в село Драговнта през 1907 година като 
единствен син на драговитчаните Станул и Ник- 
олия, конто, за да може Истатко да учи, слизат в 
Цариброд през 1914 година. Станул става касапин и 
касапницата му беше почти до 1941 година в цен
търа на града - там, където сега е офисът на Ниш
ката банка. Истатко е завършил средно обазование 
и е бил съученик на Цнле и на много други будни 
царибродски младежи. Истатко Станулов е създал 
свое семейство през 1934 година с Милка Пъцкова 
(1914-1985). Отгледали са три деца: д-р Преслав 
(1936), Георги (1938-1993) и Верица Каменова 
(1940). Любопитно е да изтъкнем, че всичките не
гови деца са с музикални способности и свирят на 
различни инструменти: Истатко Сганулов на цигул
ка и контрабас, д-р Преслав на цигулка, китара и 
мандолина, Георги на кларннет и саксофон, Верица 
на пиано, което е ползвала в работата си в детските 
градини.

Когато събирах данните за Истатко Станулов, 
неговата дъщеря Верица Каменова ми каза, че по 
характер той е бил тих, затворен човек. Никога не 
е работил със заплата в Дома на културата в Цари
брод. Още в бивша Югославия е станал чиновник в 
данъчното управление на града. Починал е през 
1982 година. През целия си живот се интересувал от 
култура, музика и музикални състави, винаги с ляво 
ориентирани идеи за социализъм и равенството 
между хората. За своите деца е велик идеал и дос
тоен баща.

В тази статия употребихме все превъзходна сте
нен, за да подчертаем нашето уважение и значе
нието па този скромен, надарен човек, работил на 
полето на самодейността и въобще на културата 
почти 70 години.

живот и което рано или късно ще да изяви своето съ
ществование и ще да потърси своята изгубена и по
тъпкана свобода. Разбира се, че, от една страна, съби
тията, които станаха както в живота на Европа, така и 
в живота на "болния човек” и които, с освобождението 
на Сърбия, на Гърция и на Румъния, орязаха донейде 
крилата на пренесеното някога си из Азия в Европа зло, 
от друга страна, историческата и етнографическата на
ука в XIX век, която не независимо оттие събития се не 
забави да обърне праведно и сериозно внимание на мно- 
гочисления славянски елемент в Турция - сичкото това 
има такова благотворно влияние на нашия народ, щото 
той излезе из своето полумъртво състояние, огледа се 
около себе си, видя в какво низко и отвратително по
ложение се намира и захвана тихо и енергически да 
работи за своето освобожедение,тихо и енергически да 
приготовлява своето бъдъще. Европа с удивление за
бележи това ново явление на Балканския полуостров, а 
оная нейна част политици, етнографи и журналисти, 
които не виждаха никави причини да плача т над гроба 
на Турция, с любов и съчувствие се заловиха да излагат 

програми и трактати за правилното и за рацион- 
решение на возточния вопрос. Руският пан- 

славизъм”, който произхождаше, разбира се, из едно 
просто състрадание от страната на руския народ к ьм 
неговите угнетени едно племенници и който е възбу- 
ждал, за съжаление, и днес даже възбужда постоянни 
страхове във въображението на дипломатите, престана 
вече да плаши здравия разум. Возточният вопрос влезе 
в нова фаза. От въпрос за раздиранието Османовша 
фереджа той стана вопрос за еманципирането славян
ските племена с такава само резерва от дипломатическ
ото благоразумие, щото ни една от европейските дъ
ржави да се не меша във вътрешните дела на Гурция. И 
така съдбата на Балканския полуостров се остави сама 

"болния човек” - в ръцете на

си-

жествосвоите
алното

около нас па

на себе си, а смъргги на 
поробените и ни полуубиените от него славянски пле
мена.

шия

Но на Балканския полуостров живеят две такива 
главни племена: българи и сърби. На кое от тис две 
племена принадлежи честта да повдигне знамето на 
освобождението и да каже на беззъбата вече Гурция: 
"Стига, часът на твоята смърт настана а ние сме пови
кани от самата природа да живееме! На сз.рбиге или 
на българите? Разбира се, че който познава съвремен- 
ното положение на тис два братски народа, то, »ез да 
мисли много, ще да отговори, че тая чест принадлежи 
на първи те, т.е. на сърбите като народ, който е оеш урил 
вече донейде своето съществувание и който притежава, 
като-речи, достатъчни средства, за да се реши па так ьв 
един важен и спасителен подвиг. Но какво виждаме ние I 
I [ели 30 или 40 години вече стават,откакто б'ьлгарския \

меца: 
ние I

Печатана а бр. 2 на а. ’Знаме . Преу~ 
Политическата обсМа-Сншнншиш е

аТшалта зааълбючен анализ на 
цинка, анализ, <>т коПШо е направен ртолкнштен из- 
,и,а. Таза задълбочен аналитичен Пуха» към обща- 
сГПпаш-ПилнтнческиСПе иъПроси е мп!и характерен.
Г,шитата Публицистика от Периода на а. Лшш . - Следва -
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През деня богатя тръпезя: печено агне, крика и, козу
наци, сладки... пиене, ядене, колко искаш. Великден се 
празнува три дни, а някъде и цяла седмици. (И но-рино 
хората са знаели да "звързвнт" празниците!). Всички полу
чават перашки и се “кълцат". Особено децата се радват ни 
това. Радват се и на новите кяшъци за игра. Играят се ни 
"заплювущка", надрипват се на "дълго" и на "уструпъчКе“, 
ходят насам-натам по улиците или сокаците. През велик
денските празници е прието да се посещават )х>литсли, 
роднини, кумове, приятели, като се носят "перашки“, кра
ваи, турти, шишета с ракия. През празничните дни 
поздрави са "Христос воскресе" и "Ваистини воскрссе!" 
Великден се счита за най-голям християнски празник, за 
който вярващите се приготвят чрез продължителен пост от 
седем седмици...

МЕСЕЦОСЛОВ

НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 
ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ

АПРИЛ
• Април лъже тревата и цветята • За 
Връбница - като кукли моми и дечица • 
За Великден - печено агне, "кълцанье" 
на перашки и после "клепанье" на мо
тики • В Желюша - БЛАГИ ПЕТЪК, а в 
Босилеград - УМНИ ПЕТЪК!

• • •
Заедно с хубавата пролет пристига и хубавата работа - 

"од^утра до сутра", дсто казват братята сърби. Текат послед
ните дни за засаждане на нови дръвчета. Старите пък 
дръвчета, орезани и проредени, трябва да се омажат с варно 
мляко. Редно е да се окопае кръг около всяко дръвче, да се 
хвърли малко тор. Изораните есснес градини трябва да се 
обработят с фреза или мотика. Идва време да се сее и сади 
зеленчук на открито: боб, зеле, цвекло, магданоз, салата, 
чубрица, блитва, тикви, пъпеши, зелен фасул и други. В 

прекопаваното му, загцото лозето "иска мо
тика, а нс молитва". Па нивите: оран и сеитба на пролет- 
ници! Не е едно и няма край: сервиз на земеделски машини, 
клепанье на мотики и лизгари, острене на коси, правене на 
колове, поправка на пръскачки, търсене на резервни части, 
купуване на семена и торове». Почват и грижи за времето: 
сух април, гладна година! Ако пък 
1це има големи комари и празни хамбари»

Ученици да се оправят! След великденската ваканция 
не остава много до края на учебната година. Студентите 
трябва да използват "априлския срок" зя даване на някой 
изпит.

Април - четвъртият месец в годината. Месец на тре
вата, на зелената върба и зелените ниви, на цъфнали цветя 
и големи християнски празници, месец на младостга и 
любовта, на благодатната пролет, която на стари и млади 
надежда раздава...

В началото на месеца празник - БЛАГО ВЕЦ (Благо- 
пещение), като спомен за деня, когато Дева Мария е била 
благовестена, че ще роди божи син Иисус Христос. 11а

лозето идва

този
ден през турското време е ставало първо излизане па 
хайдути за първа кръв (от душманин или поне от добиче).
От този ден, помня думите на моята прабаба Симеонка, 
може да се яде нещо зелено: коприва, ливадско зеле, кисе
лец... Без нея - нищо работа: и зелник, и баница, и чорба, и

(Оттам поговорката - "Пука като коприва в гърнето" Срещу Великден мъжете
или другата - "Сега е върбопуц!"). Това е времето па при- ите, чистят дворовете, за да "не станем за срам пред хората , 
родното хубавило, когато цъфтят джанки, праскови, ябълки, а жените от Велики четвъртък и Велики петък имат много 
иглики, зюмбули, лалаета... когато се налага Пролетта. Сим- работа: във варзило боядисват в червено яйца - 
вол на щастие и смелост. През тези дни цъфти трицветната перашки. С първото червено яйце се търкат бу 
теменуга като символ на Светата Троица... Тогава се обажда децата, за да бъдат червени, здрави и весели. Правят се 
куковицата със своето ку-ку, тогава пристигат лястовиците краваи, турти и писани погачи с тикнати в тестото яйца - 
и щъркелите. Време за кадене на кошерите с маточина, за 
да има повече мед щ>ез годината. Тогава постната душа на 
вярващия шепне на себе си: "Търпи душо, че дойде Велик
ден! Много мина - мъничко остана!"

След седмица - пак весел празник ЛАЗАРОВДЕН (Лаз
арова събота, Връбица), а на следващия ден ЦВЕТНИЦА!
Лазарките, пременени и накичени с цветя, на този ден 
обикалят домовете, пеят, играят и пожелават здраве и успех 
на хората, а стопанките ги даряват с яйца и някоя пара.
"Кумицата", "царицата" на лазарките (главатарка на гру
пата) от насъбраните пари прави гозба на Великден за 
своите дружки. (Празникът носи спомен за Лазар, когато 
Иисус е възкресил!) Всички са вярвали, че колкото по-ви
соко скачат лазарките, толкова високо ще растат посевите!

Цветница, Връбица, Куклинден също се празнуват тъ
ржествено и весело. Названието Куклинден е вероятно 
свързано с обичая деца и моми да се пременят на този ден 
и да са хубави като кукли! (Спомен за деня, в който Христос червени или бели, за всички в семейството, за приятели и 
е влязъл в Ерусалим, посрещнат с цветя и зелени клонки), роднини, за кумове»
В недалечното минало Цариброд е празнувал този ден: В събота срещу ВЕЛИКДЕН (Възкресение Христово)
гозби за гости по домовете, а след туй на площада хоро на става полунощно богослужение в черквата, а към дванаде- 
три места. Истински събор със много сергии, въртележки, сет часа свещеникът съобщава за възкресението на Христа, 
сладки лакомства, симити и турти, халва, локуми и суджуци всички палят свещи, излизат навън, обикалят около черква- 
на метър. Много народ се е събирал в града от близките и та... Ние, тогавашните ученици, знаехме обезателно тропаря 
далечните села» На мода е било, до Втората световна война, Христос възкресе из мертвих и го пеехме гръмко, докато 
на този ден да си правят снимка младите и децата, разбира камбаните биеха лудо, с 
се. По-възрастните (по домовете и механите) се напивали най-големия и най-тьржествения християнски празник»

(вж. Мат. 28:1-9)

е много дъждовно -

мажат къщите, белосват ста-ГЮ1Ч-Ч .

готвят
пите на За именден да се готвят ония, които насят следните 

Лазар, Христо, Ристо, Блага, Велика, Цветана, Цеца, 
Цена, Цветно, Цветан, Ирина, Виктор, Методие, Марко, 
Магдалена, Евтим, Тома»

имена:

• •
В Желюша край Цариброд се празнува БЛАГИ ПЕТЪК 

(блажен петък след Великден). Навремето това беше много 
голям събор. И аз го помня като дете заради въртележките 
и разнообразните сладки лакомства. Дядо ми пък разпра
вяше, че преди големите войни "е имало башка трен оди 
Совию за Желюшу. Много народ се йе збирал тегая» не 

човек да на иде место за колата и воловете» ”Ид-
които

можеше
вали са и доктори за зъби, цигани с мечки, пеливани, 
късат вериги преди да си казал "оп!", грънчари, сладкари, 
терзии, пинтери и много други. Хоро на три 
Младост и уби вило: лъскави литаци, сърмени забъни, ко
принени опрегачки, памучни чорапи, луди момчурляци, 
които по един час танец водят, на циганите по челата пари 
лепят и към любимата девойка вляво огън-очи хвърлят»

места.

Този ден е празнуван много тържествено и шумно и в 
Босилеград - известен като УМНИ ПЕТЪК. Всяка къща е 
приемала гости, а след това навън: сергии с мъниста и 
огледалца, с призренска коприна, със сладки лакомства и 
симити, с въртележка и хоро - дори на пет места! Лъскави 
саи и напети момчета! За старите - пиене по кафенета! Това 
"маленко" градче на този ден ставаше център на цялото 
Краище! Има семейства, които и до ден-днешен си под
държат този празник.което означаваха идването на

Марин ГЕРИН
до козирката.»

жното, ЗНАНИЯ. От знанията, момче, не можеш да се помощно лечебно средство, което не смее да се изтъква 
отървеш, включвайки и Д-концепцпята!

Пефннипия. Що е шарена сол? Оригинална, дома- цата, тиквените и семките от сминдух играят ролята и 
шна, битова, традиционна съставка на българската ку- на "пълнители на композицията” и на енергенти (съ- 
хня, сега е станала и индустриално изделие. Сходни държат мазнини, скорбяла (скроб) и белтъчини). Под- 
”шарени соли” се срещат и в Румъния, Хомолието и пр. правките - мащерката, чушките, чубрицата - дразнят 
Изглежда, че по произход е свързана с влашкото насе- лигавицата и възбуждат апетита. Действат и срещу мик- 
ление, а името й вероятно идва от факта, че предста- робите. Солта подобрява вкуса, 
влява "композиция” от повече съставки. На българ- 

_ _ ската домашна трапеза или в битовите ресторанти и
Въпрос: Госйорин Асене, осмелявам^ се оишовора^се КрЪЧМИ в България шарената сол е обезателна уве- славската номенклатура не обхваща изделия, подобни 

обърна към Вас и напълно ри си открия картите. рХЮра към обяда. Консумира се на залъци, чрез топене на шарената сол. Затова, момче, преди да пристъпиш 
Порари семейни причини (ри Ви кажа истината, йрер- на парчета хляб - по възможност пряспа мека погача - в към производството, трябва да получиш сертификат 
стои ми брак и родителски зарълженип) йринурен съм прахообразната смес. (одобрение) от специализираните служби.
час йо-скоро ра завърша техникума в Прокуйие и ри се Състав. Шарената сол е смесица от7-8 основни расти- Шарената сол не е подправка, защото съдържа сол, 
заловя с бизнес. Не ра йостъйя в цех, кърешо се Прилага телии компонента и сол. Кои? Печени царевични зърна а солта у нас, официално, не е подправка. Подправките 
Вашата "Д-кониейимя”. Мечтая за собствено йрер- (по-рядко печено царевично брашно), печени тиквени 
Приятие, което ще йроизвежра ШАРЕНА СОЛ - изре- семки, семена и надземната част от гръцки сминдух

(”трева свиньда”), харно суха градинска чубрица, -
дък или лют червен пипер, дива мащерка и сол. Познати ника за подправките.
са и комбинации със сушен кромид лук (главица или Шарената сол не е нито "добавка към ястията” (”до- 
перца), джоджен (мента), млени орехи, чесън, рътански датак ]елима”), каквито са Вегета, Зачнн С, Пикантни 
чай, босилек и т.н. и под., които съдържат дори 60%(!) сол.

Приготвяне: технологически опепапии. Посочените Най-добре е шарената сол да наречем суха закуска 
съставки, добре изсушени, се смилат с мелници за под- или ”топ-закуска” (топ=топене). Голяма реклама не йе 

Накрая, смея ли ра Ви йрерложа ра участваше като правки, смесват в отговарящи пропорции - обикновено е потребна - който веднъж опита шарена сол, след това 
оршак в моето бърещо йрерйрияшие?

Б. Л. - кандидат-абитурент от Босилеград.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (14)

при рекламирането й като хранителна стока). Цареви-

ЩО Е ШАРЕНА 

СОЛ?
Мястото на шарената сол в номенклатурата. Юго-

са само растителни дялове.
Шарената сол не е нито подправкова смес. Цареви

цата, семките и солта у нас не са обхванати от Правил-сла-лие, което не се среща ни югославския йазар. 
Босилеграрчани често го куйуваш в Кюсшенрил.

Моля Ви, как оценяваше моите йерейекшиви, какво 
трябва ра йрерйриема и... и, въобще, още неми е съвсем
ясно има ли разлики межру шарената сол и иорира- 
вките и рругише йоробни хранителни съставки.

в барабанни смесители, пресеяват през твърде гъсти сам я търси, 
сита, дозират и опаковат. Всяка операция, разбира се, 
изисква отговарящи съоръжения и апарати, макар че тука, в кантората, за да помагаме и съветваме, а не да 
технологическата линия не е сложна. В зависимост от првим бизнес, 
състава шарената сол е употребима една година.

Значение и същност. Шарената сол е предимно хра
на, но се употребява и като подправка (даже и като

Що се отнася до поканата за кооперация... Ние сме
Отговор: Момче, вижда се, че си амбициозен, което 

е и нужно за осъществяването на заплануваното от теб 
начинание, което е много интересно и положително. 
Обаче, освен амбиция, упоритост и труд, необходими са 
и по-спокойни икономически обстоятелства и, най-ва-

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: 

Мливото - защо ситно, защо едро?)
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СПОРТ ® СПОРТ НА ТОМБОЛАТА "БИНГО-БОС" В НИШ

ФУТБОЛ Нашинец получи
”БАЛКАНСКИ” - ШАНСОВЕ, 

СИНДЖЕЛИЧ” - ГОЛОВЕ лека кола
В най-популярната нишка томбола "Бинго- 

бос божичанинът Драган Стойков, 
щем живеещ в Ниш, поучи лека кола ”Юго”!

- Получих леката кола,
ново. За да увелича шансовете си за първата 
награда, купих 15 сериала, или общо 90 листчета 
и не сбърках. Между тези листчета беше и това, 
което донесе щастието ми, сподели Драган 
Стойков. Тридесет и четиригодишният мъж, 
който не скриваше радостта си, 
досега е участвал в такива или подобни игри и 
нерядко се е случвало да получава награди, но 
тяхната стойност никога не надминавала 400 
динара.

- Около полунощ ни събуди клоксон на авто
мобил. Не обърнахме внимание, 
вете ни правеха това често, особено ако имаше 
някакъв повод. Тази нощ "свирните” продъл
жиха и ни накараха да излезем в двора, където 
вече чакаше бяла кола, препълнена с лепенки 
"Бинго-бос” - разказват Нада и Стоичко, ро
дителите на Драган.

Оссмчленното семейство Стойкови е истин
ско божичко семейство. Нада и Стоичко имат 
трима синове - Драган, Дине и Милко. Само 
Дине е женен и със съпругата си Зорица има две

време на с^ип^вНшГ’ 3 ГОЛОВете- к°ито донасят победа. По кан^кн^икшшеГптнссше^но'три*гола

да компенсират пропуснатите шансове! Въпреки загубатГ ТбГ

понастоя-

така да се каже, пла-

в

”ЖЕЛЮША” НЕ ОТСТЪПВА 
ПЪРВОТО МЯСТО

ни каза, че и

В рамките на седемнадесетия кръг от състезанията в Пиротска 
окръжна дивизия отборът на "Желюша" успя да Р
убедителна победа над ’ Победа” от Държана с 8:3 
първата позиция, макар и с един мач по-малко.
СТРЕЛБА-РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ЗА ПИОНЕРИ

понеже сино-постигне една 
и се укрепи на

дечица - Душан и Мариана. Всичките живеят в 
голямата си къща в нишкия квартал Дурлан.

- Имам гараж за новата кола. Продължавам 
да играя. Дано получа още някоя - 
прошепна Драган при тръгването ни.

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
На състоялото се на 4 април регионално първенство по стрелба 

с въздушна пушка във Враня димитровградските млади стрелци се 
класираха отлично. В конкуренцията за пионери Горан Гогов зае 
първото място със 175 кръга, а Саша Пешев трето със 167 кръга 
.По 150 кръга спечелиха Синиша Методиев и Бобан Маринков. В 
отборното класиране димитровградските пионери заеха второто 

само с един кръг по-малко от победителите - отбора на 
Враня. Всички днмитровградчани се класираха за републиканското 
първенство на 18 и 19 април в Нови Белтрад.

В конкуренцията за пионерки Олгица Ангелова е трета, Нели 
Денчич четвърта. И отборът на пионерките се класира за републи
канско първенство.

НА РЕГИОНАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СТРЕЛБА за юно
ши и девойки в Пирот димитровградските състезатели не постиг
наха очакваните резултати, понеже никой не успя да покрие необ
ходимите нормативи. Причината беше в некачественото оръжие.

весело ни

В. Бойков

СКРЪБНА ВЕСТ
На 5 април 1998 година, На 6 апри 
след дълго и тежко боледу- внезапно Н1 
ване, почина нашата скъпа и та скъпа I 
непрежалима съпруга, май- баба 
ка, тъща и баба

ВУКИЦА ИВАНОВА- 
СТОИМЕНОВА 
професорка по 

литература и поетеса
Благодарим й за безмерната 
обич към всички нас.

място 1Л 1998 го 
и напус 
майка,

дина , 
1аша-нан 

тъща и
ж

V-КРИНКА РАНГЕЛОВА 
по баща Иванова, 
преподавателка в 

пенсия от 
Босилеград I

* - _ Нашата мила покойница
Благодарим на всички, ко- беше погребана на 7 април 

ито дойдоха да изпратим заедно скъпата ни покои- на гр0бищата в Босилегоад. 
ница до вечния и дом на Новите гробища в Ниш.
болезнования3 както и’ на^и^коитсГж^изпоатиха Скъпа майчице, .жестоката съдба отреди да 
съболезнователни т^елеграм^3’ К0ИТ° НИ ИЗПРаТИХа 
Вечна ти памят, мила наша Вукиие! Твоите най- 
мили: съпруг Иван, дъщери Весна и Биляна, зетьове 
Звонко и Куки и внучета (Неманя и Таня внучка Ж

ТУРНИР НА ШК ” ЦАРИБРОД”
Традиционният турнир на ШК "Цариброд” се проведе на 4 и 5 

април в залата на "Балкан” в Димитровград с участието на 20 
шахматисти от Пирот и Димитровград. След редица интересни 
партии първото място спечели първокатегорникът Сърболюб Ми- 
тич, второ Йовица Косгич, и двамата от Пирот, а трето Иван 
Стоименов от Димитровград.

ни

р, дъщеря Любинка, 
’К кики

:син Петъ 
лена и вну

зет

д.с.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 7 април 1998 година почина 
нашият съпруг, баща, свекър и 
дядо

СКРЪБНА ВЕСТ
На 30 март 1998 година на 87-го- 
дишна възраст почина нашият 
скъп и незабравим

ГЕРГО АНТАНАСОВ 
от с. Славиня 

живял във Височки 
Одоровци, 

Димитровградско
А на 13 януари 1998 година се на
вършиха 
ДЕСЕТ ГОДИНИ
от смъртта на нашата скъпа ма
йке*, баба и тъща

ЛЮБА АНТАНАСОВА 
от с. Височки Одоровци

УТРЕ ЗАПОЧВА ПРОЛЕТНАТА ЧАСТ ОТ ПЪРВЕНСТВО
ТО НА ВРАНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

”МЛАДОСТ” ЗАЩИТАВА 
ПЪРВАТА ПОЗИЦИЯ

Пролетният полусезон от настоящото футболно първенство в 
Междуобщинската футболна дивизия Враня започва утре. В пър- 

кръг "Младост” от Босилеград - отбор, който в момента заема 
първата позиция, ще влезе в двубой с второкласираиия отбор ”Рад- 
нички” от Враня. Това е дерби не само на първия кръг, но и на 
първенството, защото победителят от този мач ще укрепи позици
ите си на върха с евентуални три нови точки и ще си отвори широки 
врати към титлата.

През пролетния полусезон босилеградските футболисти 
доста неблагоприятно разпределение на мачовете - четири пъти 
гостуват, а три пъти са домакини. И още нещо. С нслосред 
претенденти за първото място - "Раднички от Враня в първия кръг 
и с третокласирания отбор ”Алекинцс от Алакинци в предпослед
ния кръг - босилеградчани ще играят като гости.

Ето какво класиране прогнозират за Младост няколко ак
тивни и бивши футболист и:

Георги Георгиев, треньор на отбора: - Мнозина считат, че край- 
класиране ще зависи от първата среща на нашия и иранския 

отбор, но аз не споделям това мнение. Наистина победителят от тоя 
двубой ще бъде крачка по-близо до шампионската титла, но има 
време за "киксове ’ и на нашия, и на иранския отбор. Всяка среща е 
важна и затова ще играем за победа и когато гостуваме, 
сме домакини.

Блажа Воинович, капитан на отбора:
- Дали ще защитим първата позиция или не, зависи само от нас.

Ако всеки от нас - футболистите, ръководството и Общинската 
скупщина като финансиер - отговорно изп ълни задълженията си, 
сигурно ще запазим първото си място. Считам, че първата среща с 
’ Раднички” от Враня за нас няма да бъде решаваща. Мисля, че 
съдбоносен за нашия отбор ще бъде мачът с Алакинци в Алак
инци й шестия кръг. • ».

Васил Захариев, доскоро активен футболист на Младост .
- Ще бъде доста трудно да се запази първата позиция. Познавам 

добре силите на нашия отбор, "Алакинце и Раднички . Дано да 
не съм прав, обаче смятам, че другите два отбора имат по-големи 
шасове за първото място, отколкото ^'Младост .

Васко Ивков, бивш футболист на "Младост :
- Считам, че с по-голяма отговорност и всеотдайност в играта

с по-интензивни тренировки футболистите на Младост ще успея I 
да защитят първото място до края на п ървенството.

Нека всички, които ги познаваха и 
обичаха, да си спомнят за тях! 
Поклон пред светлата им памет! 
Опечалени: дъщеря Вера. синове 
Никола, Йован, Александър и Ми- 
ле, снахи Малинка, Добрила, Ми- 
лованка и Мара, зет Драган, внуци 
и правнуци

вия

имат

МИТКО ДИМИТРИЕВИЧ 
от с. Лукавица 

майор на ЮВ в пенсия
Опечалени: съпруга Мария и си
нове Тодор и Славиша със се
мействата си

ствсиите СКРЪБНА ВЕСТ
На 7 април 1998 година завинаги ни напусна нашият мил съпруг, баща 
и дядо

СТАВРЕ БОЖИЛОВ (1922-1998) 
от с. Дукат, Босилеградско

Благодарим ти за твоята голяма честност и обич, на които учеше и 
нас, за неуморимите ти работни ръце, с които изкарваше хляба за 
всички ни. Поклон пред светлата ти памет!

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 април 1998 г. со 
навършват пет тъжни години 
откакто ненадейно ни напусна 
нашият обичан и нопрежалим

ното

Опочалони: съпруга Миланка, син Васко, дъщери Лиляна и Верка със 
семействата си

и когато
На 17 април 1998 год. се навършват 18 години от смъртта на нашия 
мил татко и дядо

ХРИСТО ХРИСТОВ - КИЧА 
РАШИН 

(1908-1980) 
от село Смиловци

На 12 август 1998 год. се навъ
ршват 8 години от смъртта на 
нашата мила майка и баба

ТРОЯНКА ХРИСТОВА 
(1920-1990) 

от Смиловци
Никога няма да забравим добротата, с която ни 
и тъга ще пазим спомени за вашата скромност и благородство. 
Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скръбящи дъщери:
Мица, Станка, Вана и Лима със семействата си

ДИМИТЪР СТАНЧЕВ 
от Димитровград

Беше наша гордост, 
любов. Щастливи сме, че като 
такъв те имахме, а тъжни, че те 
изгубихме. Пазим те в сърцата

С любовнаша

си.
Твоито най-мили

М. Я.
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Мънечкъият камик• ••
Отдавна нашият народ йе казал: "Мънечкьият камик 

колата претура, а не големият”. А тия мънечкьи камънье, бог 
да те пази, не знайсш и не може да предвидиш куде и кико 
че се истърколье, на кою кривину че те дочакю, из кой гьрм 
су излезли на путат.

Идемо тека с деду ми, натоварили смо сено кико камару, 
а я водим воловете и он по мене ока: "Колото да ти иде по 
колотсчинуту, ама пази да нема камънье по ню... Че пазиш 
и на малити, оти они знаю да обърну колата кига се най- 
малко надаш.,.". Я отварам четири очи, кико що се каже, 
пазим, ама текьи нема-нема, па колата се издигау на йедну 
страну, а деда ми ока отздад йоще по-силно: "По-кротко 
води, бързата работа йе кусурна...".

Стигиемо дома, а деда ми ме пита: "Е, разбра ли, защо 
требе кротко да идеш и да се пазиш от мънечкьете работе?" 
Я му кажем: "Разбра!”, ама да си признайем не ми беше све 
ясно...

Гледам на телевизиюту и слушам на радиото, големете 
силе пак запеле да оправляю нашете работе. А деда ми 
оратеше дека у йедън дом требе да се слуша йедън домакьин, 
почну ли отстрану да му се мешаю другьи нема нищо от 
текъв дом. Че се обърну колата из нанадольнището. А баба 
ми, и ню бог да прости, подстьциня лисковницте на огнь- 
ището и не гледа къмто нас, ама тека кока орати за себе, 
подвърльи свою думу:

"Млого бабице - кьилава деца излазе!"
Я тъгай и абер не съм си имал дека старите ме уче кико 

да научим по-лъсно да минем през животат, да не праим 
грешкье що су пра или другьи.

Кико дете имао адет за нещо да се заинатим. Мънечка 
работа, ама я се заинатим и не попущам. Баща ми, пъргав 
човек, грабне лисковницуту и пойде къмто мене: "Са че 
искарам я тия инат!"_ Леда ми га вати за руку и му каже: 
"Мани детето, йоще нейе разбрало дека инат главу изиджа!". 
Я се чудим кико може инатат главу да изеде, нейе ала, ама 
отпосле разбра.

Та това за малъчкьите камънье, за мешаньето на другьи у 
йедън дом и за инатат млого ми личи на дънъшнюту нашу 
работу. Мисле си тия големите, друм им прав, надзънкали 
колата до небото, залетели се, свет че премочаю- Не знаю 
они дека нашето камиче на Балканат йе лъжовно и люто, 
часком че им обърне колата, па после има да се чешаю куде 
гъи не сърби.

А това що сакаю у домат да ни се мешаю, акъл да ни 
раздаваю, да ни уче кико и кво да праимо - млого им здравйе. 
Деда ми оратеше: "Свак да си размита пред свойта врата и 
акъл от свакога да не узима!”. А баба ми пак че рече: "Акъл 
най-лъсно се дава_" Нийе не смо глупав народ, с акъл господ 
ни надарил доста, па че знайемо кво йе за нас най-добро, а 
кво нейе. Тия там големите, да не мисле щом су големи, да 
су и най-паметни! "Големо, а.ма шупльо", оратеше деда ми.

Е, че кажем думу-две и за инатат. Верно йе дека инатат 
може главу да изеде, ама може и кукьу да направи. Ако за 
некойе работе не се заинатиш и ватиш да не попущаш, 
никига нема да гьи завършиш. У наше село имаше йедън 
Бода. Вати се че праи ижу, истина кованица, ама решил сам 
да си гьу праи. Нити ока некога, нити моли да му помагаю. 
Селяците чекаю кига че се откаже и че дойде при тога или 
оногова. А он - йок! Прикаруйе гору, делье, кове, сам дидза 
мертеци и греде, сам маже, праи кал, елем за йедно лето, 
напран ижуту. Слушам деду ми кико орати: " Алал вера, твърд 
инат, ей! Видосте ли кво може човекът?!"

Та тека: нийе смо народ млого препатил, с млого лошо- 
тинье излезъл накрай, с йедну думу: врел и кьипел, ама 
никому капу не йе стурал. Истина, мучил се йе и йоще се 
мучи, ама "Муката йе за човека създадена!", думаше деда ми.

А това що оче да ни плаше, пак деда ми оратеше: "Плаше 
мечку с решето!"

Отговорат йе прос ко васуль: не смо стока да ни маме с 
празну торбу! Сигурно деда ми тека би казал.

я гни ща за домазлък одблаяше, 
па док Пера беше у по долньите 
класове и тека и овака, по-малко 
носейо, а са йе у горньте и млого 
даскалйе...

- Па ти, кво дснъска прнйиш 
у град, нейе петак?

- А, донесо малко сиренце и 
питу кашкаваль на даскалчето и 
да се распитам за ученичкуту. А 
оно, ка поче даскалът да гьу ва
ли, па вали кико йе добра, по
слушна, мирна, глас ньу се не 
чуйе, а я топим ли се топим, море 
кажем, че ни изеде некою пару, 
ама рече дека била малко слаба 
по сметанье, па на бащу си, а и 
рисуванье ньу баш не иде. Оно да 
ти кажем, малко йе фалнчна на 
йедно око, тека се роди, ама да- 
скалат каже не бой се доде Йе- 
вро, накраят све че се поправи. 
Леле, я ми кажи колко ти йе са- 
атат?

Трошка из Лукавнцу, Бог да 
ньу душу прости, йедно време бе
ше продавачка у кнъижаруту. И 
тека, йедън дън седеше си она 
спокойно, ка одйедън пут улете 
у кньнжаруту йедна жена ко сп- 
рия и поче да зяпа по кньгьете.

- Добар ден.
- Добар ден - одговори ньу 

незаинтересирано Трошка.

УАастто

- Ама, ти ли си тука прода
вачка? поче жената да се кръсти и бла- 

госиля,узе шишенцето, разгледа 
га от свете стране, да се увери да 
йе това, извади паре да плати, па 
да си иде.

- Ама ти одека си? - поче да 
гьу питуйе Трошка.

- А, я ли? Из Радейну - одго
вори жената. - Имам девойче ту
ка, па оно преди туя годину завъ
рши първи клас у село, млого се 
учи, първа беше у класат, па те
ка я и мужът решимо овуя го
дину да гьу дадемо у град, по су 
спремни даскалйете, кво она че 
научи при нашега Перу на кум 
Санду. Па я га знам кикъв уче
ник беше, слаб, слаб, та нема ку
де, све със сиренье и кашкаваль 
йе завършил. Еве йедън пут сре- 
томо се на путат с кум Санду, а 
он вели: - Кумице Йерино, про- 
дадо до кощину, що бейо одбрал

- Па я, коя че йе друга...
- Имаш ли ти мастило за вто

ри клас? - отсече жената и гледа 
право у Трошку.

- Бре! - насмея се Трошка. - 
Чекай баш да погледам. А, има, 
има мастила, ама свата су за пъ
рви клас.

- Е, тъгай не може, девойчето 
ми йе у втори клас и баш тека ми 
рече, мамо, че вървиш у кнъи
жаруту при тетка Строшку да ми 
купиш йедно мастило, ама да бу- 
де за втори клас, а щом ти не- 
маш, че пъртим за Пирот.

- Чекай, бре жено, чекай! Еве 
йедно... преминуло из първи у 
втори клас - рече Трошка и стави 
шишенцето на масуту.

- Е, да си жива и здрава, да ти 
даде Бог това що Бога молиш -

- Два! - рече ньу Трошка.
- Е, убава работа, я се тука 

заорати па са ми йе и аутобусат 
одмаглил, а и девойчето йе оти
шло у школу без мастило! А то
ва щи си ме услужила, у петак че 
ти донесем пуну рукатку с кьис- 
ало млеко - рече жената, зграби 
чантуту и заглави на вратата.

А. Петров
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