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ПЪРВАТА КОЛОНКА АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР 
РАДО Е КОНТИЧ ЗА ТАНЮГ ЗА РЕФЕРЕНДУМА НА 23 АПРИЛ

ИСТОРИЧЕСКОТО ДЕВАЛВАЦИЯТА НЕ Е 

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
БЕЛИ БЮЛЕТИНИ”НЕ” • Гражданите ще декларират мнението си лично и тайно, 

като отбележат с кръгче ”да” или ”не” • Референ
думът е валиден, ако в него участват над половината от 
общия брой пълнолетни граждани в републиката • 
Резултатите ще бъдат обнародвани на 24 април до пол
унощ

О стават по-малко от ед
на седмица до 23 ап
рил, когато граждани

те в нашата Република тряб
ва да си кажат мнението за 
това дали са съгласни в раз
решаването на вътрешнопо
литическите въпроси да се 
намесват чужди фактори.

На пръв поглед изглеж
да, че едно такова изказване 
на гражданите е напълно из
лишно. Защото не само в 
конституциите на Сърбия и 
Югославия, но и в Хартата на 
ООН, както и в Заключител
ния документ на ОССЕ от 1 
август 1975 година е напи
сано и подписано становище
то, че "държавите участни
чки ще се въздържат от 
всеки вид намеса, пряка или 
косвена, поединична или 
колективна, във вътрешните 
или външни работи, които 
спадат в националната ком
петенция на друга държава, 
без оглед на техните взаимни 
отношения“. В тоя документ 
е записано и това, че те “във 
всички обстоятелства ще се 
въздържат и от военна или 
политическа, икономическа 
или какъвто и да било друг 
вид принуда..."

Ако се съди по написано
то, всеки човек на планетата 
Земя би трябвало да е щаст
лив. За съжаление обаче, не 
винаги животът може да се

Първите резултати от реали
зацията на "Програма на опера
тивните мероприятия за възста
новяването на макроикономиче
ския баланс и стабилност" са в 
съзвучие с очакванията. За пър
ви път се случва да бъде извър
шена девалвация на динара, а па
ричната маса да не бъде увели
чена на старта, заяви съюзният 
премиер д-р Радое Контнч в ин
тервю за ТАНЮГ.

По думите на председателя 
на съюзното правителство и 
процесите в областта на цените 
и снабдеността на пазара са в 
съзвучие с очакванията. "Пока
чването на цените се движи в за-

На референдума в Република Сърбия, който ще бъде про-
мнението сиведен на 23 април, гражданите ще декларират 

лично и тайно, като отбележат с кръгче ”да” или "не” на белия 
референдумски бюлетин. Както е известно, по този начин пъл
нолетните жители на нашата република трябва да дадат отго
вор на въпроса съгласни ли са с участието на международни 
фактори в решаването на проблемите в Косово и Метохия.

Референдумските документи ще бъдат отпечатани на сръб
ски език и на езиците на деветте национални малцинства в 
Сърбия. Гражданите ще декларират мнението си по референ- 
думския въпрос на същите пунктове, на които гласуваха по 
време на президентските избори през декември миналата го
дина. В плебисцита могат да участват всички граждани с изби
рателно право и местожителство на територията на Република 
Сърбия. Референдумът е валиден, ако в него участват над 
половината от общия брой пълнолетни граждани в републи
ката. За пълноправно решение по въпроса, за който е разписан 
референдумът, се смята онова решение, за което са гласували 
мнозинство от отзовалите се граждани, и това решение е задъл
жително.

Доколкото не е взето пълноправно решение по референ- 
думския въпрос, нов референдум по същия въпрос може да се 
проведе след изтичането на 6 месеца от деня на първия рефер-

плануваните рамки и само час
тично е последица от поскъпва
нето на валутния компонент”, 
уточни Контич и допълни: "За 
да се стабилизира пазарът, пос
ледваха интервенции със стоки 
от държавните резерви и либер
ализация на вноса. Такива меро
приятия ще бъдат предприети и 
в предстоящия период. Макар че 
е рано да се говори за резулта
тите от износа, още сега може да 
се каже, че се забелязва по-ин
тензивна дейност на нашите из
носители, в резултат на която ще 
се увеличи и производството.”

Отговаряйки на въпреки във 
връзка със забележките и кри
тиките, които се отправят по ад-

Радое Контич

ският премиер заяви: "Преди да 
вземе едно такова решение на 
заседанието си от 9 април, съюз
ното правителство направи кон
султации с представители на ре
публиканските правителства, 
Социалния съвет и Народната 
банка на Югославия. В разгово
рите беше постигнато принцип
но съгласие във връзка с това 
мероприятие.”

<?ндум.
Пунктовете, на които ще бъде проведен референдумът, ще 

бъдат отворени от 8 до 20 часа, а резултатите от референдума 
ще бъдат обнародвани на 24 април до 24 часа.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

ГОТВИ СЕ СТАТУТНО РЕШЕНИЕ 

ЗА КОСОВО И МЕТОХИЯограничи в предварително 
нарисувани схеми и рамки. 
Още по-голяма 
фактът, че някои от тези, 
които са създавали такива 
схеми не вярват в тях, или 
пък са ги създали, за да мо
гат да ги нарушават. Доказа
телства за това - цял куп. 
Какво стана с границите на 
бившия Съветски съюз, Че- 

СФР Юго-

рес на девалвацията на динара и 
стабилизационната 
премиерът на СР Югославия меж- 

изтъкна: ”Кате-

неволя е
Правителството смята, че в диалога трябва даПравителството на Сърбия обсъди политически

те акции, целещи решаване на проблемите в Косово участват представители на всички политически пар
тии и всички национални общности и в това отно-

про грама.

и Метохия.
1. Правителството на Република Сърбия израз- щение няма никакви ограничения.

ява удоволствие от подкрепата, която оказа Народ- Онези, конто с отказа си декларират или незанн- 
ната Скупщина по време на гласуването на реше- терссованост, или намреннето си в собствени ръце 
нието за разписвано на референдума. да имат монопол за решението относно диалога, не

2. Правителството подчертава голямото значе- могат да имат претенции да бъдат смятани за готови 
„ис на идването на президента па Републиката Милан за равноправен и безусловен диалог. Напротив.

С това свое поведение те ясно показват само пре-

ДУ другото 
горично отхвърлям забележките, 
че с Програмата се удовлет
воряват потребностите на днев
ната политика... Когато става ду
ма за защитата на жизнения стан
дарт на гражданите, ние не
прекъснато итгъкнамс, че именно 
с реализацията на тази програма 
(увеличаване на производството, 

пр.) се осигурява трайно 
жизненото

хословакия или 
славия? Срещу нашата стра
на бяха наложени и икономи
чески санкции, в разрез с 
разпоредбите на седма ггава 
от Заключителния документ 
от Хелзинки.

Това именно е основната 
причина, която оправдава 
раздвижването на целокуп
ния държавен механизъм за 
изказване волята на гражда- 
ните чрез референдум. Това 
е и здравото звено, което, 
въпреки противоположните 
им програмни и идеологиче
ски становища, обедини вси
чки релевантни политически 

в републиканския

Милутиноввч на срещата п Прищинп. С това още 
веднъж беше наранена добрата поля проблемите в тенцннте си да се решава едностранчиво, което от 
Косово н Метохия до сс решават с демократически гледна точка на еднаквите права на всички нацнон- 
средства чрез диалог. плнн общности е неприемливо и в разрез с демокра-

Поздрпвявпйки този жест па президента на Ре- тическнте принципи, а преди всичко е принципа за 
публиката. Правителството констатира, чс с могло национално равноправие,
ясно да сс оиди истинското намерение пл албгшеките 4. Поради това Правителството на Република 
политически партии, които с отказа си да дойдат на Сърбия възложи на делегацнята.която се води от 
преговорите, желят да си купят време, за да могат вицепремиера проф. д-р Ратко Маркович, с оглед 
техните съюзници да упражняват още по-голям па- факта, чс на досегашните десет срещи с предста

вителите на националните общности, конто живеят в 
Косово и Метохия е афнрмнран ясният подход към

износа и 
повишаване па
равнище на гражданите и чс 
ефектите от девалвацията са 
предварително вградени в цените.
Разбира сс, началното покачване

цените е проблем, но той може тиск срещу нашата страна...ваккгягк: ==;-
ефективна данъ та иолижка и подготовка на Проектостатутно решение за Косово
други мероприятия,с които ще се ЛИПр^вителст|ЮТО ПОдчсртава, че интересите нп и Метохия, което би трябвало да се внесе и в Скуп- 
осигури справедливо преразире- Р' които живеят в Косово п Метохия не щнната на Сърбия за гласуване,
деление на бремето на стабили- Р™” б ’ т шожш1|||| „а онези, които отказват 5. Правителството на Сърбия най-остро осъжда 
зационната програма - каза 1а- “ пито пък, чс Правителството може да убнйстиото па шестимата албанци, които изказаха
ДОС Контич и добави, че е „0,В0ЛИ КлЮчът за началото на разговорите да е п лоялност към Република СърбияЛо свидстелствува 
"безпредметно да отговаряме на онсз„ н„ които диалогът е само алиби пред за паниката и безизходното положение, в което се
острите и нсотмсрсни критики, 1,ежпу|,аоодш1та общност за външен натиск срещу оказа сепаратнсткото движение, чиито цели, с всеки 
според които промяната нп курсн изминат ден. стават все по-ясни за цялото човечество,
на динара ще предизвика хаос па Проблемите в Косово и Метохия трябва да сс Тези убийства няма да останат без '[
пазара, намаляване на заплати го и решпват с „синки, които желаят да гн решат, без на онези външни ПР'Я‘ТП™™Л"' ^™„тот................ ггжгйа
о, Горна го ;,. , —с,ьг. б0„ дп с„ шшс||0, че потпк-....... съзнателно се кнте пътища за решаването >ш проблемите в Косово

и и. ърнюнв оез ; ()Т възможностите дп пфирмирот собстве- и Метохия в духа на посочените принципи,
ните си стпнопищп.

на

на

партии 
парламент.

Поради всичко това сме 
уверени, че на 23 април на
родът плебисцитно ще се из
каже против външната наме- 

вътрешните ни проб-са във
леми. Понеже със изяснява
нето си против външната на
меса, гражданите всъщност 
ще гласуват "за” запазване
то на държавата и за спазва
нето на вече установените 
норми в международните от
ношения.

ствол >”.

на динара с 
ласието на компетентните орга

на тази република, югослав-В. Богове ни



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ВИСШИЯ КО
МИСАР НА ООН ЗА БЕЖАНЦИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 3

НЕСЪГЛАСИЯ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ПРИЗНАНИЕ ЗА 

ГРИЖИТЕ, КОИТО СЕ 

ПОЛАГАТ ЗА 

БЕЖАНЦИТЕ В СР 

ЮГОСЛАВИЯ

СТОЯНОВ НАСТОЯВА ЗА ПРОМЕНИ В 
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ПрсзидоIггьт па България Петър Стоянов но- ните и на външните работи, на отбраната,техните 
извършат промени в Концепцията за заместници» началникът на \ енералния щаб, на

чалниците на разузнаването и контраразузнава
нето.

иска да се
национална сигурност, които ще дадат възмож
ност па държавния глава да участва в работата на 
Съвета за национална сигурност. Опозицията изрази несъгласие с определени

”В концепцията трябва да бъде включен текст, становища в документа. Българската социалисти- 
който ще регулира правото на президента да уча- ческа партия е против клаузата за влизането в 

чрез представител в работата на. ИАТО, а Евролсвицата вижда в този документ
”, заяви президентът Стоянов в опит за отнемането на една част от функциите на

президента като български върховен главноко-

ства лично или 
този нов орган ,
интервю но Българското държавно радио.

Тези дни българското правителство внесе в маидващ. 
парламента Концепция, която предвижда форми- Прмисрът Иван Костов заяви, че новата стру- 
рапето на Съвет за национална сигурност. Пред- ктура не претендира да замества Консултативния 
содател па Съвета трябва бъде министър-нрсдсе- съвет за национална сигурност при президента, 
да гелят, а членове ще са министрите на вътреш-

Прсзндситът Слободии Милошовци н Садако Огатя посочих» в 
разговор» си, чс гражданите и държавните органи полагат огромни 
усилия, за да сс създадат необходимите условия за живот, работа, 
образование, здравна и друга защита на бежанците и особено па 
децата.

ОПТИМИСТИЧНИ ПРОГНОЗИ НА ОЕЦД ването на ново тригодишно споразумение с МВФ, 
изтъкнал Радев.

Българското правителство се надява да склю
чи до края на юни ново споразумение с МВФ за 
широко кредитиране на структурните реформи, 
понеже 14-месечният срок на сегашното спораз- 
имение изтича през юни. Програмата на новото 
споразумение ще съдържа и многобройни облек
чения за домашните и чуждестранните инвести
тори (данъчни облекчения, намаляване на данъка 
върху принадената стойност и т.н.). Експертите на 
ОЕЦД прогнозират трипроцентов растеж на бъл
гарското стопанство през тази година.

ДОБРИ
ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗА БЪЛГАРИЯ
15'ьлгарската икономика се възстановява много 
по-бързо отколкото сс очакваше, оценява Ор
ганизацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОЕЦД) ЗА ПО-ДОБРА 

РАБОТА НА ГКППНай-важните икономически цели за България 
са постигането на икономически растеж, заздра
вяването на финансовата стабилност и получава
нето на по-висок кредитен рейтинг, въпреки че не

Президентът Слободан Милошевич в разговор със Садако Огата

Югославският президент Слободан Милошевич прие висшия 
комисар на ООН за бежанци Садако Огата.

Гражданите и държавните органи у нас полагат големи усилия, 
за да бъдат създадени необходимите условия за живот, работа, 
образование, здравна п другите видове защита на бежанците и 
особено на децата - беше посочено в разговора. Садако Огата 
отдаде признание за грижите, които се полагат за бежанците у нас.

СР Югославия поддържа добросъседски отношения и откро
вено, равноправно и взаимноизгодно сътрудничество с всички стра
ни в региона н особено със съседните й страни. Тези отношения и 
сътрудничество спомагат за по-бързото завръщане на бежанците, 
както и за разрешаването на отворени въпроси от взаимен интерес.

В разговорите участва и югославският външен министър Жн- 
ваднн Йованович.

Министерският съвет реши по време на вто
рата сесия на смесената българо-югославска ко

со планират големи заеми на международния ма- мисия за икономическо сътрудничество да се об- 
зар на капитали, заяви българският министър на съдят възможностите за подобряване на работата 
финансите Муравей Радев в интервю за Ройтерс. на гранично-пропускателните пунктове по грани- 
Оптимистичната визия за българската иконо- цата. Сред темите ще са още облекчаване на ус- 
мика, която е представил министър Радев, ловията за транзитни превози, създаване на кооп- 
съвпада с преценката на ОЕЦД, че българската ерирани производства в металургията, машинос- 

се възстановява много по-бързо от троенето, химията, въгледобива и други области.
278 милиона долара е бил сокообменът на 

Острата криза, съпроводена от хиперинфла- България с Югославия през 1996 година. Мина- 
цията и пропадането на банките от началото на

икономика
очакваното”.

лата година той е спаднал поради липсата на сво- 
миналата година вече е преодоляна, а при сегаш- бодни валутни средства в СРЮ и заради нама- 
ната финансова стабилност и бюджетния изли
шък не би трябвало да има проблеми при сключ-

леното търсене на югославски стоки.

НИЩО СЪЩЕСТВЕНО НЕ СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНАДРУГИ ПИШАТ ■

е )вП16$ часаЗаимствано от

Филии Димитров, Берое, Виденов, Софиянски Постигнаха Пробиви, коишо ще се заПомняш
ва е нормално поради общия и незадъ- 
лжаващ с нищо характер на деклараци
ята. Злите езици говорят, че тя е била 
значително балансирана след намесата 
на дипломатите от Румъния и Гърция. А 
що се отнася до Сърбия, България об
тегна и без това не особено добрите си 
отношения с нашия западен съсед. Появи 
се допълнителната подозрителност от ст
рана на Белград към българските наме
рения и нов изблик на сръбски шовини
зъм. В Европа и света не бе постигнато 
нищо повече от. потупване по рамото - 
държавите от контактната група запла
шиха със санкции Белград. А това, както 
е известно, ще има пряко негативно вли
яние върху българската икономика и 
общество. Страхът от повторното въве
ждане на югосанкциите напълно законо
мерно се появи в изявленията на премие
рите на България и Турция и пролича 
плахо по време на една от поредните виз
ити на българския външен министър в 
Германия.

Остава третото ниво. Това е 
ПРОПАГАНДНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА 

ПОДОБНА СТЪПКА У НАС
Държавните медии се задъхаха да до

казват важността, навременността и ев
ропейския характер на българската ини
циатива. А защо за една съвместна дек
ларация се вдига толкова шум? Ами за- 
щото през последната година в българ
ската външна политка нищо не се случи.
Или това, което се случи, в никакъв слу
чай не може да се запише сред нейните 
успехи. Българската дипломация дей
стваше инертно, съгласяваше се и прие-

Защо България излезе с инициатива
та за конфликта в Косово? Какви са ко
нкретните интереси и намерения от нея? 
Тези въпроси възникваха в печата спо
радично и без обстоен анализ. А анали
зът следва да обхване три нива. Първото 
- какъв би могъл да бъде и какъв е пра
ктическият резултат от инициативата? 
Както е известно, практическите резул
тати зависят главно от потенциала (раз
бирай САЩ), авторитета и традициите 
(разбирай Великобритания) и добрите 
контакти на държавата, издигнала даде
но предложение със страните, виновни за 
напрежението.

Едва ли България е разчитала в този 
момент на необходимия потенциал или 
авторитет. Трудно може да се приеме съ
що, че българската дипломация е разчи
тала и на добрите връзки с Белград. Оста
ват добрите контакти. От инициативата 
обаче не стана ясно дали българската ди
пломация е съгласувала нейните основни 
елементи с двете страни на конфликта в 
Косово. Българската общественост видя 
не нашия, а гръцкия външен министър до 
югославския президент в началото и в 
разгара на конфликта... (Михайлова по
сети Белград значително по-късно). Из-

маше почти безрезервно исканията н 
претенциите на своите партньори, лип
сваше Й кураж или може би професион
ализъм да постави ц отстои българските 
интереси.

Какви са голите факти за българска
та външна политика през последната по
чти година? Нека направим опит да ”ра- 
зсъблечем” практическите резултати от 
многословнето.

Да започнем с Балканите. Единстве
ният практически резултат в това напра
вление е споразумението с Турция по ре
ка Резово. Но както се казва, една птичка 
пролет не прави...

За една година нищо не се случи в 
отношенията с Македония. Грамадата 
документи, регулиращи двустранното 
сътрудничество, продължава да бъде във 
"фризера” на МвНР поради нерешения 
езиков проблем. Сърбия, както вече ста
на дума, е извън политическия обсег на 
това правителство.

МЕЖДУ БЕЛГРАД И СОФИЯ СЕ 
ВОДИ ”МЕГАФОННА 

ДИПЛОМАЦИЯ”,
характерна за Европа в началото на 

80-те години. Декларациите и дипломати
ческите демарши следват един след друг, 
докато масата за преговори продължава 
да е празна. Едва ли по този начин ще 
решат проблемите ни - от отношението 
към българските шофьори, преминава
щи Югославия до положението на бълга
рското малцинство. Въпреки благопри
ятната атмосфера,

НИТО ЕДИН ПРОБЛЕМ НЕ Е

РЕШЕН ИЛИ ДОВЕДЕН
до стадий на решаване в отношенията 

с Румъния. Главният проблем - въпросът 
за моста (мостовете) над Дунав - е оста
вен за следващото столетие или може би 
за следващите поколения. А този проб
лем. както изглежда, отново ще стане 
болезнено актуален в светлината на евен
туални нови югосанкцин. Отношенията с 
Гърция като че ли са белязани с нара
стваща подозрителност от страна на Ат
ина спрямо нас и нашите инициативи. А 
що се отнася до откриването на допъ
лнителни ГКПП-та, не следва да се забра
вя, че те са пряко следствие от решава
нето на друг исторически въпрос в двус
транните отношения още по Виденово 
време - въпросът за водите на р. Места.

Да вземем европейското направле
ние. През 1997 г. се случиха две събития, 
конто трасираха европейските интегра
ционни процеси за близките 5-10 години. 
Това бе срещата на НАТО в Мадрид и на 
Европейския съюз (ЕС) в Люксембург. 
Въпреки обясненията и задоволството от 
"отворената врата” на НАТО или "ра
вния старт” за асоциираните с ЕС страни, 
България практически бе оставена извън 
европейските интеграционни процеси за 
следващия период. Голите факти показ
ват, че за разлика от нас Полша, Унгария 
и Чехия скоро ще станат пълноправни 
членове на НАТО. Истината е, че от 31 
март т.г. България няма да започне пре
говори за пълноправно членство в ЕС- 
Останалото е фразеология.

Действително нашата страна не е по
дготвена и за военнополитическия, и за

водът е, че
УСПОКОЯВАНЕТО НА 

ОБСТАНОВКАТА В КОСОВО НЕ Е 
ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА

българската инициатива 
Второто ниво на инициативата е ефе

ктът на Балканите, в Европа и света. Тя 
бе приета позитивно от повечето участ
ници в международното общуване. И то-
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^еТсР^бенаДабЪ' страни, срещите

С^Югосла- гЯ^Оа ГорГ64610156-
каЯСръбскУасъ- -<У^ДЯ1 трК, лодлисани- 
що имат право- ^авнидЖо^и
ДинкоДаШа^РСЯнТя- ^ се
когашния комен- но стопанско сътру

дничество" - 
сланик Яначкович.

лед разпадането на Съ- 
I _ ветския съюз много ру- 

снаци останаха извън 
границите на Русия, в бив
шите съветски републики. В 
Латвия руснаците правят ед
на трета от цялото насе
ление, но от новите власти се 
третират като втора ръка 
граждани.

Затова Москва бе прину
дена да започне кампания 
против прилагането на двой
ни стандарти в 
ните процеси.
настоява за защита на пра
вата на латвийските руснаци. 
Защото американските и ев
ропейски "хуманисти" нямат 
стандарти за правата на рус
наците и нито един от "всеиз
вестните зашитници на чове
шките права" не се обяви в 
тяхна защита. Това подсеща 
за случая с уж нарушените 
права на косметските ал
банци, като по същото време 
напълно се отминават зло
деянията на усташката поли
тика и етническото прочист
ване на сърбите в Хърватско, 
които до началото на това 
десетилетие представлява
ха една трета от населението

М-р ДРАГАН КОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД:

КОСМЕТНЕ Е 

ПОСЛЕДНАТА ИМ ЦЕЛ”
По повод предстоящия реф

ерендум, на който гражданите 
на Сърбия ще кажат необходи
мо ли е участие на чуждестранни 
представители в решаването на 
косметския проблем, проведох- 

разговор с м-р Драган Колев, 
председател на димитровград
ските социалисти и 
Главния отбор на СПС.

Според думите на Колев, гра
жданите на Димитровградска 
община и Сърбия като цяло на
пълно съзнават значението на 
предстоящия референдум. "Пос
тавя се въпрос защо трябва да се 
провежда референдум? Той тря
бва да бъде проведен, за да би
хме укрепили нашите позиции в 
международните институции и 
да създадем условия нашата ди
пломация да има по-добра ос
нова за преговаряне и решаване 
на този ключов въпрос, отнасящ 
се до запазването на Сърбия и 
Югославия” - подчертава Колев.

Според неговите думи, граж
даните на Сърбия на референ
дума трябва ясно да кажат, че 
никой отвън не може да се меси 
в нашите вътрешни въпроси. 
”По този начин ще покажем, че 
ние не се съгласяваме с онези 
решения, които вече са подго
твени и които ни се натрапват.

на една крачка от окончателно
то отцепване на южната сръбска 
покрайнина от Сърбия и Юго
славия. От аспект на суверени
тета и интегритета на страната 
това е недопустимо и затова ние 
с всички сили и по демократичен 
начин ще се борим да запазим 
суверенитета и интегритета на 
нашата страна. Процесът на го
лемите геополититически про
мени в света още не е приклю
чил. В рамките на създаването 
на новия световен ред се правят 
опити да се дезинтегрира сегаш
на Югославия, а всичко това се 
прави с цел да се създадат малки 
марионетни държави, които би
ха задоволили прищявките и ин
тересите на големите сили. На 
нас ни е ясно, че Космет не е

на сът-

ме

член на

минис-

дант на концлагера 
Ясеновац, за да го съдят. 
Такова право има и Израел, 
защото сред стотиците хиля
ди жертви в "Ясеновац" е 
имало и много евреи. 
У^Члед 24 години на трона 
I на Г ръцката православ-

на църква, почина архи- 
Серафим.

каза по-

Драган Колев
Ние сме за диалог и преговори, 
но за диалог и преговори в рам- ски фактори. Последна им цел е 
ките на Сърбия и Югославия. За- Войводина. Като отговорна пар

тия СПС ще стори всичко въз- 
което ще отговаря и на албан- можно да запази Сърбия и Юго- 
ската, и на сръбската страна” - 
казва Колев.

последна цел на тези политиче-

стъпваме се за такова решение,
епископ

Роден преди 85 години, 
Серафим е прекарал най-гол- 
яма част от живота си в не
прекъсната акция, която тру
дно може да се очаква от ед
ин духовник. След дипломи
рането си на Теоложкия фа
култет в Атина през 1938 го
дина, първия си свещениче
ски сан той получава през 
1942 година, а наскоро след 
това се включва в редиците 
на Демократическото съпро
тивително движение на гене
рал Наполеон Зервас против 
нацистката окупация.

През 1949 година става 
владика, а на трона архиепи
скоп на Атина и цяла Гърция 
се изкачва през януари 1974 
година.

славия, понеже ние нямаме дру
га държава и друго отечество” - 

По мнението на председа- изтъква Драган Колев. Той при- 
теля на ОО на СПС в Димит- зова гражданите да излязат на 
ровград, онова, което искат ли- референдума и да се определят 
дерите на албанците в Косово и за опцията никой да не се на- 
Метохия е неприемливо, защото 
те искат максимум, т.е. Космет работи, 
да стане република. ”Това е само

международ- 
Сега Москва месва във вътрешните ни

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД да кажат своето мнение. На много видни места в 
града и местните общности са поставени съоб
щения, с които гласоподавателите се призовават 
да проверят записани ли са в избирателните спи
съци. Сформирани са и отбори за всички пунк
тове, а надлежната общинска служба изготви спи
съците на пълнолетните жители в общината. 
Гражданите, които по една или друга причина не 
са включени в списъци могат да направят това 
най-късно до 20 април. Заради това председателят 
на общинската комисия призова всички избира
тели да проверят дали фигурират в списъците и 
ако ги няма, да се запишат в тях, защото след 20 
април не е позволена никаква промяна в списъ
ците.

УТОЧНЯВАТ СЕ 
СПИСЪЦИТЕ

В Общинската скупщина в Босилеград уси
лено работят върху подготовките за провежда
нето на референдума на 23 април. Сформирана е 
десетчленна комисия (пет члена и пет заместни
ка), чийто председател е Никола Савов, секретар 
на Общинската скупщина. Определени са и 43 
пункта - във всяка местна общност по един, в 
Босилеград - 4, а в Райчиловци, Горно Тлъмино и 
Горна Любата по 2 - къдсто гражданите ще могат

Югославско-македонс 
кото сътрудничество 
представлява обра

зец за развитието на добро
съседските отношения в тази й. м. я.

отличници
Колкото и гафове да направи

ха, колкото и да бяха критику
вани предишните правителства, 
те останаха в съвременната бъл
гарска история с важни успехи. 
Правителството на Филип Димит
ров (което между другото управ
лява по-кратко от настоящия 
български кабинет ще се помни с 
признаването на Република Ма
кедония, с приемането ни в Съ
вета на Европа и преговорите по 
Европейското 
Правителството на Любен Беров 
остана в историята с Временното 
споразумение с ЕС, с присъеди
няването ни към Партньорство за 
мир, с блестящото българско 
председателство на Съвета на 
Европа, с пробива в международ
ните организации за негативния 
ефект от югосанкциите върху 
трети държави. Правителството 
на Жан Виденов ще се запомни с 
влизането на България в ЦЕИ, 
Световната търговска организа
ция и Васенаарския механизъм, 
със Софийската декларация и се
рията от многостранни форуми, 
възобновили балканското сът
рудничество и т.н. Въпреки че уп
равлява само три месеца, служе
бният кабинот на Стефан Софи- 
янски също ще остане в дипло
матическата хроника с недвусми
слената декларация и положени
те усилия по НАТО.

дълг към Германия, признат от насто
ящото правителство. А интересно какво 
стана например с дълга на Германия към 
нас за периода до Втората световна во
йна? Има ли, няма ли такъв дълг? Па
метниците си спомнят, че по време на 
Беровото правителство се изписа доста 
за натрупания дълг от положителното за 
нас търговско салдо с Берлин до 1939 
година.

В политиката спрямо Русия като че ли 
е концентрирана цялата "твърдост” в от
стояване на българските интереси, лип
сваща в отношенията ни с други държани. 
Като цяло връзките пи с Москва са па 
нивото на отношенията в периода па за
плахите, че ще съдим СССР. Инцидент
ното посещение на българския външен 
министър в Русия в края па миналата го
дина едва ли може да неутрализира от
каза на Примаков за среща в рамките на 
сесията на ООН, разиграването на ви
цепремиера Бакърджисв, доста свобод
ните изказвания и оценки на Рем Вяхирев 
и особено - о тложеното посещение на бъ
лгарския президент в Москва. Пробле
мът сз.с ' синьото гориво” внесе допъ
лнителна студенина в българо-руските 
отношения. Както доказва опитът на де-

анализ. Не стана ясно обаче, дали но вре
ме на визитата и след нея е обсъждан 
въпросът с дълга на Либия или Ирак към 
нас. А както е известно, Турция успя да си 
върне част от парите от Багдад с реша
ващата помощ на Вашингтон. Българ
ската общественост не бе информирана 
дали САЩ са убедени в българската поз
иция, че у нас няма македонско малцин
ство и че конституцията си е наша вътре
шна работа (да си спомним за посланик 
Монтгомери). Какво бе направено прак
тически, за да се заинтересува американ
ският бизнес за инвестиции у нас. Българ
ските политици проправиха пътека до 
Вашингтон, а българската общественост 
вече се измори да слуша за огромните 
перспективи в българо-американските 
икономически отношения. А голата ци
фра на американските инвестиции у нас 

1990 г. е... 74 мил
иона долара, или 5.7% от всички инпсс-

политикоикономическия съюз на демок
ратичните държави. Но няма сведения, 
че сме започнали да се готвим. Само по
ловината от това, което каза генерал Ма
рин да е вярно, то е напълно достатъчно, 
за да се направи изводът: българската 
армия не се готви за покриване на стан
дартите на НАТО във военнотехниче
ската област. Вътрешните усилия за ада
птиране към стандартите на ЕС пък са 
забулени с информационна "мъгла”. Та
ка например, няма сведения дали и как 
действа новият механизъм по евроинте
грацията, приет през юли 1997 г. В печата 
не се появи информация ниго за заседа
ния на групите, нито за заседание на каби
нета, който в съответствие с механизма 
следва да обсъжда евроинтеграцията по
не веднъж месечно.

НЯМА СМИСЪЛ ДА 
СПОМЕНАВАМЕ ШЕНГЕН 

С въвеждането на системата в Авст
рия и Гърция в края на миналата година, 
българските бизнесмени и туристи ще се 
ограничат със свободно пътуване до Ма
кедония и... Тунис.

Да вземам двустранните отношения с 
по-основни държави. Несъмнено 

-] Стоянов във Ва- 
значенио за общата

споразумение.

за целия период след

тиции.
ВРЪЗКИТЕ НИ С ГЕРМАНИЯ 

ИЗПЪКВАТ
на фона на отношенията ми с държаните 
от ЕС. Зачестиха посещенията на най- 
различно равнище, чухме добри думи за 
България от страна на немските поли- 

. Но само от управляващите. Дали 
недоглеждано, протоколен гаф 

или следствие на политическа линия, гер- 
социалдемократи не бяха ува

жени от българския премиер по време на 
визитата в Бои и тяхната позиция остана 
тайна. А иначе фактите показват същата 
тенденция, както и в отношенията със 
САЩ - следващите поколения българи 
например ще изплащат допълнителен

някои
визитата на президента 
шингтон има важно 
атмосфера на отношенията. Но какво ко
нкретно е постигнато с единствената су
персила?

Като цяло - нищо. България просто 
изпълнява това, което иска от нея САЩ, 
без да поставя и отстоява своите интер
еси. Вече започнахме "война” с българ-

мократичнитс държани, интересите на 
националния капитал сс защитават като 
национални интереси. Вероятно тези 

са достатъчни, за да очертаят

тици
поради

примери
"фона , на който се зароди българската 
инициатива по Косово. Поради това над- 

че тя сс появи гла-

маиските

делянат съмненията,
дп разсее скуката в българските 

инди
йко, за
външни отношения и демонстрира 
мост за активност на Балканите.ските иинтелектуални пирати, което ка

то яялснис вероятно заслужава отделен
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ПРОВЕДЕНА ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ На 
ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕФЕРЕНДУМЪТ Е МЪДРО 

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
ПЪРВАНОВ ПРЕИЗБРАН

На 14 април т.г. се проведе 
първата Общинска наборна кон
ференция на Югославската ле
вица и Димитровград. Освен де
легатите на -гати партия от Ди
митровградска община, на 
ференцията присъстваха Иван 
Маркови'/, подпредседател на 
Дирекцията на ЮЛ, Сладжана 
Стаменковим, съюзен депутат и 
плен па Главния отбор на тачи '&Ч-Г 'V' .
партия, Драган Пейчин, намал- . ... .
пик на Пирогски окръг, Драган “ ; Ч-б
Колев, председател на димит- 00; З/*’!* - 
ровградските социалисти, Ник- ^
ола Стоянов, председател на ОС ■ ЙЩв■$,V/
в Димитровград и други гости. ^ Я?.

Говорейки на конференция- т*т
та, Иван Маркович между дру
гото изтъкна, че на предстоящия 
референдум гражданите на пантата република трябва да кажат ново 
историческо не”, защото в настоящия момент е най-важно да се

Пницнптипата на президента на СР Югославия Слободан Милошснич за провеждане на референдум 
н решението па Скупщината на Сърбия той да се състои на 23 април бяха напълно подкрепени от 
ПОЛ1ПИЧССКИТС сили в Босилсгрпдска община

На спои събралия подкрепа па референдума 
оказаха Новата комунистическа партия на Юго
славия и Социалистическата партия па Сърбия.
По 1Х13Н повод ръководствата на двете полити
чески сили излязоха с публични съобщения, в ко
ито между другото призовават гражданите за ма
сов отзив.

• Новата комунистическа партия на Югосла
вия е на становище, чс Косово п Мстохия е неде
лима част от Република Сърбия н СР Югославия.
Заради топа Косово и Мстохия е вътрешен проб
лем на Сърбия. С оглед на този факт, па Сърбия 
като суверенна държава не са П нужни никакви 
чуждестранни посредници н решаването на който 
и да било вътрешен проблем, включително и на 
въпросите, отнасящи се до албанското национ
ално малцинство в Косово н Ме гохия. Заради това 
призоваваме всички граждани в общината, без ог
лед на партийна, национална или религиозна при
надлежност, масово да се отзоват па референдума 
и на зададения въпрос да отговорят с НЕ.

кои-
• Социалистите в Босилсгрпдска община и 

голяма част от населението считат за мъдро по
литическо решение инициативата на президента 
на СР Югославия Слободан Милошсвич за про
веждане па референдум. Според тях чрез него 
гражданите ще могат да окажат подкрепа на су
веренитета п интегритста на Сърбия и да кажат, 
че решаването на всички проблеми, включително 
и на проблемите в Косово и Мстохия като инте
грална част па Сърбия, са изключително вътреш
ни проблеми п трябва да се разрешават без как- 
вато и да е намеса п натрапваме на международни 
посредници.

За референдума на 23 април босилеградските 
социалисти призовават гражданите да се отзоват 
масово н да кажат ”ИЕ”, защото по този начин тс 
открито ще кажат па международната общност, 
която се меси в решаването на наши вътрешни 
работи п се опитва да разбие Сърбия, че за нас, за 
Сърбия такава "помощ” е неприемлива, се казва 
в края на съобщението.

Георги Първанов

защити държавата.
За председател на ОО на ЮЛ в Димитровград е преизбран 

Георги Първанов, за секретар Томислав Митов, а за подпредсе
дател Васко Алексов. Сформиран е и нов Общински отбор на ЮЛ, 
който наброява 23 члена, и са избрани делегати за първия Конгрес 
на тази партия, който ще се проведе през юли в Белград.м. я.

б. Д.

ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В БОСИЛЕГРАДНАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИЯТ НАЧИН

Общинският отбор на Юго- проблеми в Космет трябва да се райнина е вътрешен въпрос на
славската левица в Димитров- намесват чуждестранни полити- Сърбия и че той трябва да се
град отправи писмо през мина- чсскн фактори. В писмото на решава в рамките на нашата ре-
лата седмица до Дирекцията на ОО на ЮЛ между другото с под- публика и то чрез диалог, а не
ЮЛ в Белград, в което оказа под- чертано, че членовете на тази чрез неговото интернационали- 
крепа на инициативата на през- партия в нашата община, както зиранс или пък чрез посредни- 
ндента на СР Югославия Слобо- и нейните симпатизанти смятат, чество отвън. В ОО на ЮЛ сс 
дан Мнлошевич и на решението че именно референдумът е най- надяват, че болшинство от граж- 
на Народната скупщина на Сър- демократичният и най-легити- даните на Сърбия ще излязат на 
бия за провеждането на рефер- мен начин за получаване на от- референдума и ще сс определят 
ендум, на конто жителите на на- говори, отнасящи се до нан-зна- категорично за опазването на 
шата страна ще изкажат своето чнтелните държавни интереси, териториалната цялост и сувер-

В писмото с акцентирано върху енитета на Сърбия, 
на политическите факта, че южната сръбска пок-

ЮЛ Е ВАЖЕН 

ПОЛИТИЧЕСКИ 

ФАКТОР В ОБЩИНАТА
• Избран нов Общински отбор от 19 души с председател д-р Любен 
Александров, подпредседател Стоян Анастасов и секретар Любен 
Глигоров • За делегат на Първия конгрес на Югославската левица 
е избрана д-р Славица Пенева

На 14 април тази година в Босилеград се проведе отчетно- 
изборно заседание на Общинската изборна конференция на 
Югославската левица в Босилеград. Освен членовете на конферен
цията, на заседането присъстваха и Борислав Вукович, член на 
Дирекцията на ЮЛ и съюзен министър на външната търговия, и 
Божидар Здравкович, председател на Окръжния отбор на ЮЛ за 
Пчински окръг и депутат в съюзния парламент.

"От сформирането й през средата на 1996 година досега броят 
на членовете на Югославската левица в Босилеград постоянно се 
увеличава. Сега тя включва около 300 активни членове, организи
рани в 5 местни отбора: Босилеград, Райчиловцн, Горна Любата, 
Горна Лисина и Долна Любата. Само през изборния период са 
приети още стотина нови членове и сформирани два- нови местни 
отбора”, изтъкна между другото председателят на Общинския от
бор на ЮЛ в Босилеград д-р Любен Александров в отчета за дву
годишната дейност на тази политическа сила в общината и добави, 
че Югославската левица представлява важен обществено-полити
чески фактор в Босилеградска община.

Потвърждение на това е и фактът, че на локалните избори 
Югославската левица спечели 7 отборнически места в Общинската 
скупщина и има свой представител в Изпълнителния отбор на ОС. 
Десетина членове на ЮЛ са членове на отделни управителни съ
вети, ръководства на местните общности и други органи и тела.

Приветствайки присъстващите, председателят на Окръжния 
отбор на ЮЛ за Пчински окръг Божидар Здравкович подчерта, че 
в днешната сложна обществено-политическа обстановка Югослав
ската левица, като политическа сила, бореща се за мир, равно
правие и просперитет, е отворена за всички граждани без оглед на 
национална принадлежност и желае сътрудничество с другите по
литически сили.

Членът на Дирекцията на Югославската левица и съюзен мин
истър на външната търговия Борислав Вукович, който взе участие 
в разискванията на заседанието, наблегна върху актуалната обще
ствено-политическа обстановка в Сърбия и Югославия, като при 
това подчерта, че международната общност все още не иска да 
признае, че цялата отговорност за сегашното положение в Косово 
и Мстохия носят лидерите на албанските политически партии, ко
ито не искат косметският проблем да се решава чрез откровен 
диалог. Затова насроченият за 23 април народен референдум ясно 
ще потвърди волята на народа как да се решава този проблем.

В хода на заседанието членовете на Общинската изборна кон
ференция чрез тайно гласуване избраха нов Общински отбор от 19 
души: Любен Богословов, Атанас Василев, Гоне Глигоров, Любен 
Глигоров, Иван Евтимов, Станиша Зиновнев, Павел Иванов, Стоя- 

Йорданов, Игор Йовановски, Васко Караджов, Иван Лазаров, 
Иван Пенев, Боян Пенев, Димитър Стойнев, Антон Тончев и Боян 
Христов, а за делегат на предстоящия конгрес на ЮЛ е избрана д-р 
Славица Пенева.

На учредителното заседание на новоизбрания отбор на ЮЛ в 
Босилеград, което се проведе веднага след заседанието на ОИК,за 
председател бе преизбран д-р Любен Александров, за секретар 
също бе преизбран Любен Глигоров, а за подпредседател бе избран 
Стоян Анастасов.

мнение по въпроса дали при ре
шаването Б. Д.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

ЗА РАВНОПРАВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
По повод предстоящия референдум Общин- митровградска община да излязат на 23 април 

ският отбор на Сръбска радикална партия в Ди- на референдума и да гласуват за това никой 
митровград се обърна към гражданите на общи- отстрани да не се бърка в нашите вътрешни 
ната със съобщение, в което е изтъкнато, че ОО въпроси. Ние искаме да сътрудничим с всички 
на СРС и всички членове на тази партия в об- страни, обаче само въз основа на принципите 
щината подкрепят референдума, който ще се про- за равноправие, взаимно уважаване и нена- 
веде на 23 април т.г.. "Ние сме против намесата на меса във вътрешните дела”, се казва в съо- 
каквито и да било външни фактори в нашите вът- бщението на Общинския отбор на Сръбската 
решни работи, тъй като Косово и Метохия са част радикална партия в Димитровград, 
от Сърбия и ние ще сторим всичко това така и да подписал председателят на радикалите в общ- 
си остане. Призоваваме всички граждани на Ди- ината г-н Кирил Младенов.

което е

Б. Д.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПОДКРЕПА НА РЕФЕРЕНДУМА
Миналата седмица в Димит- присъстващите, че досега пито Също така е взето реше ние да се 

ровград се проведе заседание на един член на тази организация, увеличи размерът на наема, кой- 
Общинския отбор на Общинска- от групата на пенсионираните то плаща на ООП собственикът 
та организация на пенсионерите самостоятелни занаятчии не е 
(ООП), на което беше оценено проявил желание да ползва сред- 
положително състоялото се на

на месарницата "Мнлич”, полз
ващ локала в собственост на

ства от Фонда на самостоятел- пенсионерската организация. 
20 март т.г. отчетно-изборно за- ните занаятчии и по този начин Това решение е мотивирано с 
седание на скупщината на орга- да се възползва от предоставе- увеличението на официалния 
низацията, но същевременно бе- ната възможност за лечение и курс на ДМ, тача че собствени
те изразено и недоволство от почивка в някои от санаториу- кът на месарницата занапред ще 
факта, че на заседанието на ску- мите. трябва да плаща ежемесечно на
пщината не са присъствали вси- Общинският отбор взе реше- ООП по 780 динара, 
чки, на които са били връчени ние заместник-председателят на Към края на заседанието 
покани. пенсионерската организация г-н членовете на Общинския отбор

За секретар на ООП бе пре- Димитър Славов временно (до на ООП се спряха и на актуал- 
избран Антанас Филипов. Бяха края на април и през май) да из- ната политическа обстановка в 
избрани и три комисии: Комисия пълнява функциите на предсе- страната и отправиха призив 
за статутни, кадрови и финансо- дател на Общинската организа- към всички членуващи в органи- 
ви въпроси, Комисия за органи- ция на пенсионерите, поради зацията да излязат на референ- 
зация и труд и Комисия за отдих здравословните проблеми на дума и да гласуват срещу наме- 
и възстановителни дейности, председателя Еленков. На засе- сата на външните политически 
Всяка комисия се състои от 5 данието е решено новият (дву- фактори във вътрешните ра- 
члена. езичен) печат на организацията боти на Сърбия.

Председателят на ООП г-н да се изработи час по-скоро, а 
Цветан Еленков информира дотогава да се използва старият.

нча

Б. Д.
м. я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В СУРДУЛИЦА
ДЕВАЛВАЦИЯТА И ГИД

Добре е, 
защото 

изнасяме

"Д-КОМПАНИ" Е НАЙ-УСПЕШНАТА ЧАСТНА ФИРМА В 
БАБУШНИЦАДА НЕ СЕ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА 

КОСМЕТСКИЯТ ПРОБЛЕМ
ДОБРА ЗАПЛАТА 

- ДОБРА РАБОТА
Девалвацията на динара с це- 
82% ще се отрази положи

телно върху дейността на ГИД, 
понеже 90 на сто от продукцията 
е за износ, изтъкват в най-гол-

”Д-компани” е безспорно 
най-успешната мастна фирма на 
територията на Бабушнишка 
община. Намира се в новата част 
на града сред многобройните но
вопостроени къщи.

- Моята фирма официално 
съществува от 1975 година, но 
тогава тя почти не приличаше на 
днешната, казва собственикът 
Драган Чирич, когото в града и

за спирачки в автомобилната 
промишленост.

* Казвате, че повече от 70% 
от работниците идват от Пирот. 
На какво се дължи дългогодиш
ната им "верност” към Вашата 
фирма, когато ежедневно са 
принудени да пътуват от Пирот 
до Бабушница и обратно?

- Парата, т.е. заплатата ви
наги е била достатъчен стимул 
за всички от нас, а и за моите 
работници. Добра заплата - до
бра работа! А освен заплата, ра
ботниците имат всички парични 
принадлежности по закона. От 
друга страна, в ”Д-компани” ва
жи девизът, че не може да си 
работник и селскостопански 
производител 
Това ние сме го решил и по запад
ната система, единствено пра
вилна. Това значи, че всеки от 
20-те заети е длъжен да дойде на 
работното си място в 7,30 часа. 
Работното време започва в 8 ча
са. Работи се до 14 часа, след ка
то следва обяд във фирмата и 
почивка до 15,30. После се ра
боти до 18 часа. По този начин 
работещият практически няма 
време след работа да ходи на ни
вата. Пък и няма нужда, защото 
заплатата, която заработва тук, 
му осигруява добър поминък.

По западната система е ор
ганизирана и администрацията, 
тъй като освен собственика на 
фирмата и жена му. "режист” е 
само още една жена. А досегаш
ните постижения са осъществе
ни изключително със собствени 
средства, без динар кредити. Що 
се отнася до съвместни капита
ловложения с чуждестранни 
партньори, има изгледи, но спо
ред Чирич сегашното положе
ние у нас не предоставя сигур
ност на чужденците и те все още 
не са готови за сключване на до
говори.

"Проблемът в Косово и Ме- 
тохия не е в нарушаването на 
гражданските права, а в тежне
нията на отделни албански 
стремисти за отцепление на тази 
сръбска покрайнина от Сърбия. 
Тъй като в нито едно отношение 
не са нарушени конституционни
те права на гражданите от алба
нското малцинство то разреша
ването на

ли
Освен това, борческата 

ганизация в Сурдулица ще бъде 
организатор на тържества 
повод на други исторически да
ти: 4 и 7 юли, 5 септември - Деня 
на освобождението на Сурдули
ца от фашизма, 12 септември - 
деня, когато е сформиран пър
вият партизански отряд в Сур
дулица - и 13 септември - деня, 
когато

ор-

II ПОек-
ямото димитровградско пред
приятие. Понеже девалвацията 
ще предизвика поскъпване на 
домашните суровини, то може да 
се очаква покачване на цените с 
10-20%. Това покачване ще се 
отрази върху цените на стоките 
за домашния пазар. Износът за
сега върви добре, дори ГИД не 
успява да задоволи всички по-

косметския проблем в 
никакъв случай не може да се 
интернационализира. С други 
думи, за разрешаването на този 
проблем единствено е надлежна 
Република Сърбия и нейните 
граждани , заяви между другото 
Миодраг Пешич, председател на 
Общинската организация на Съ
юза на бойците в Сурдулица и 
добави, че бойците от Сурдули- 
шка община напълно подкрепят 
инициативата 
Слободан Милошевич граждан
ите да изкажат мнението си по 
този въпрос на референдума, 
който, по решение на Народна 
скупщина на Сърбия, ще се про
веде на 23 април. Председателят 
на бойците в Сурдулица призова 
всички граждани, без оглед на 
партийна принадлежност, масо-

предн 55 години привър
женици на фашизма убили 
сово невинни граждани в Мас- 
урица. По този повод, казва Пе
шич, в Сурдулица ще се проведе 
възпоменателно събрание с ок
ръжно значение. Тържествено 
събрание ще се проведе и на 6-ти 
октомври по повод освобожде
нието на Сурдулишкия край 
през Първата световна война, 
както и по повод на други исто
рически дати от републиканско 
и съюзно значение.

В рамките на опазването на 
прогресивните придобивки от 
освободителните войни, борчес
ката организация в Сурдулица е 
запланувала изграждане на па
метник на загиналите съгражда
ни по време на Балканските 
войни. Първата и Втората све
товна война и военните стълк
новения при раздробяването на 
предишна Югославия (1990 - 
1993 година).

ма-

ръчки.
Стремежът към възможно

по-голям износ е похвален, но 
недостатъчното качество на го
товата продукция си остава сла
бост на фирмата, а то не зависи 
нито от девалвацията, нито от 
някои странични фактори. С та
зи слабост, както казват, те тря
бва сами да се справят.

едновременно.

на президента
А. т.

"УКРАС-ЦИЛЕ" НА ПАНА
ИРА В НОВИ САД

Успешно
представяне

Драган Чирич - Бели

в общината всички знаят като 
Бели.во да се отзоват на насрочения 

референдум и да декларират 
своето мнение по този същест
вен за Сърбия въпрос.

От 1991 година ”Д-компани” 
започва да сътрудничи с тукаш
ния ”Тигар”, правейки калъпи за 
производство на автомобилни 
гуми, калъпи за гумени опинци и 
всички останали съоръжения, 
необходими за производството 
на гумени изделия в цеха на ”Ти- 
гар”. Днес производственият ци
къл е завършен и напълно съо
бразен с нуждите на гумарската 
промишленост.

Но не само за "Автогума” в 
състава на ,'Тигар” от Пирот. 
”Д-компанн” прави необходими
те алати и за "Бокелька” от Ко-

От 31 март до 5 април сред 
участниците на панаира за ме
бели в Нови Сад беше и "Украс- 
Циле”. На панаира фирмата се 
представи със своите производ
ства - "Украс” със столове и ма
еща "Циле”с двуделни и четири- 
делни витрини и също с маси, 
които се произвеждат в Димит
ровград. Беше представен и нов 
тип стол, който предизвика сред 
посетителите значителен интс-

1998 - ГОДИНА НА 
ЮБИЛЕИ

МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ НА 

БОЙЦИТЕТъй като през тази година се 
навършват 120 години от осво
бождението на Южна Сърбия и 
Сурдулишка община от турско 
иго, 80 години от пробиването на 
Солунския фронт и 55 години от 
формирането на Съюза на бой
ците на Сърбия, борческата ор
ганизация в Сурдулица ще насо
чи дейността си към отбелязва
нето на тези забележителни го
дишнини. Защото укрепването 
на революционните традиции, 
опазването на историческите 
символи и таченето на прогреси
вните придобивки от освободи
телните войни здраво са залег
нали в програмните определе
ния на борческата организация в 
Сурдулица.

Според думите на Пешич, 
особено място в дейността на 
борческата организация в общи
ната заема материалното подпо
магане на бойците, както и оказ
ването на помощ при настаня
ване на работа на участници във 
военните конфликти в началото 
на това десетилетие или членове 
на семействата им. За целта е 
сформирана петчленна секция, 
която действа в рамките на бор
ческата организация. В програ
мата е записано и по-нататъшно

рее, а също така и новата маса. 
Както ни осведоми управителят 
на цеха в Димитровград Данчо 
Ангелов, всичко, показано на 

Нови Са
тор, известна преди всичко с 
производството на гумени части а. т.

Д, е и п рода-панаира в 
дено, което само по себе си пот-

КОМУНАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ •'УСЛУГА" ПРЕЗ ИЗТЕ
КЛАТА ГОДИНА

върждава значителния интерес 
към продукцията на ”Украс-Ци- 
Хле”.

С мостра на новия стол фир
мата се е представила и на па
наира за мебели в Скопие, а 
представители на фирмата са по
сетили и съответния панаир в 
Солун.

регулиране на всички видове 
борчески обезщетения, подоб
ряване на здравната защита и 
други дейности.

БЕЗ ЗАГУБА,
НО И БЕЗ ПЕЧАЛБАм. я.

А.Т.
00 НА ДС В ДИМИТРОВГРАД НЕ ПОДКРЕПЯ РЕФЕРЕН
ДУМА

Според заключителния финансов баланс за изтеклата делова 
година, комуналното предприятие "Услуга" в Босилеград няма 
загуба, но няма и печалба. Равносметката е, дето казват 
водителите, "положителна нула". В предприятието 
че миналогодишната им дейност трябва да се наблюдава още от 

в края на 1997 година граждани, предприятия и ведом
ства са дължили на "Услуга" общо 209 572 динара, а тя е останала 
длъжна само 22 805 динара. Това означава, че деловата година е 
завършена е печалба от 186 767 динара. Средната заплата тук 
възлиза на 1050 динара и след средния личен доход във Ветеринар
ната станция, е най-висока сред стопанските колективи в общината. 
Освен това, през изтеклата година успешно са реализирани всички 
запланувани дейности, което, както казва Иван Тончев, директор 

предприятието, е гаранция за успешна работа и през тази година. 
Според думите на Тончев, водоснабдяването на гражданите в 

града и Райчиловци и поддържането на хигиената и обществените 
площи в града и през тази година ще бъдат основна дейност на 18-те 
работника в предприятието. Те ще оказват и други видове кому
нални услуги па отделни лица и фирми. Между другото Услуга 

поддържа канализационната мрежа, ще изкарва боклука до 
градското сметище, ще участва в разширяването, прочистването и 
прокарването на местни и нскатегоризиранн пътища в рамките на 
общинската програма за комунално-битово строителство и ще 

редица други услуги по нареждане па Общинската скупщина 
п Дирекцията за строителни площи и пътища. В предприятието 
очакват да продължат изграждането на пътя от Горна Лисина към 
Горна Ръжана, което започна миналата година, ако Републикан
ската дирекция за пътища осигури необходимите средства. По ду
мите иа директора Иван Тончев, в програмата за дейността на 
предприятието е запланувано и изграждане на фекална канали
зация в отдлени квартали иа Босилеград н село Райчиловци.

Три години от 
активизирането 
на тъкачницата

счето- 
пък изтъкват.ДА СЕ

ДЕМОКРАТИЗИРАТ
ИНСТИТУЦИИТЕ

един аспек т:

През тази седмица се навър
шиха зри години от сключване
то на договора между димитров
градската конфекция "Свобода” 
и собствениците на тъкачната 
фабрика "Иеиатскс", въз основа 

който цехът на "Свобода” 
(тъкачницата) отново започна 
да работи.

13 момента фирмата "Нсна- 
тскс”е най-голямата частна фи
рма в общината, в която работят 
над 40 лица. В сравнение с ос
таналите производствени пред
приятия в общината тя е малка 
фирма, по същевременно е една 
от най-стябилиите. В "Нена- 
тскс" предимно произвеждат 
прежди за известни купувачи от 
страната. Освен това фирмата 
произвежда покривки 
ци за своите делови партньори. 
Тези изделия се предлагат съще
временно и на частни лица.

' Б. Д.

"Настоящата власт чрез ре- вътрешни проблеми.
Референдумът ще създаде 

делби между гражданите, тъй
ферендум иска да прехвърли от
говорността от себе си на наро
да” - казва Михаил Иванов, пред- като държавата отново ще ги де- 

Общинския отбор на ли на па триоти и изменници - 
Ди- казва Иванов и добавя: "Демок-

на
на

седатсл на
Демократичната партия в 
минювград, изразявайки своето ратичната партия смята, че сд- 

’ и становището на инствсно с храбра политика, на
към създаването на либ- щестановище

р^рсидум'“1» ГрГшиазарнаикоиомикащссе 
Гъпбия спаси държавното стопанство и

Иавнов изтъква че ДС ви- ще сс защити суверенитетът и 
наги е застъпвала становището, териториалната цялостна наша- 
спорсд което нашите вътрешни та страна. I лавини, о Пор на ДС 
проблеми трябва да се решават в изисква от орпншзе иа пл. с, га 
институциите иа нашата държа- на Република Сърбия и СРЮго- 
ва, но при това е много важно елавия да излязат «ред народа с 
тези институции да сс дсмокра- ясна и конкретна пр< р. ■ ■ Р 
тизират, тъй като само чрез де- шаването на проблема в Косово 
мократични промени ще можем и Мстохия . 
да решим проблемите в Косово 
и Метохия и въобще всичките

оказва

и китени-

М. Я.
Б. Д.
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Когато умре човещината...ЗА КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО 

-1 460 000 ДИНАРА
Уважаема редакция,
Казвам се Радка Ангелова, от е. Горна Лисина, Босилеградско. 

На 66 години съм, с минимална българска пенсия, не съм семейна. 
Пиша ви това писмо да ми помогнете и да излея мъките и неволите, 
които ме сполетяха през последните четири години. За какво се 
касае?

За фекална канализация са запланувани 357 000 динара, за асфалтиране на улици - 355 000, за 
уреждане на улици - 325 000, за местни и некатегорнзирани пътища - 373 000 и за други видове 
комунално-битови дейности около 50 000 динара

Службата за комунално-битова дейност към дължина 2529 метра -130 м канализация за дъж- 
Общинската скупщина в Босилеград изготви и довий води на ул. ”Христо Ботев”, 1120 м фс- 
предложи за публично обсъждаме програмата кална канализация в Босилеград и 1280 м такава 
за дейностите в областта на комуналното строи- канализация в село Райчиловци. За едната и 
телство в общината за 1998 година. Програмата другата канализация е запланувано да бъдат из- 
е изготвена въз основа на годишните планове па разходвани около 357 000 динара, 
местните общности и финансовите възможно
сти на общината.

В програмата е запланувано прокарване, иа местни водопроводи, изграждане на десетина 
разширяване или разчистване на местни и не- железобетонни мостчета, канализиране на ва- 
категоризирани пътища в 16 местни общности: дите в Босилеград и Райчиловци, уреждане на 
Броеница, Росен, Горно Тлъмино, Карамашща, тротоари и други дейности от тази област. Об- 
Голеш, Назърица, Ярешник, Доганица, Дукат, що за тазгодишното комунално строителство се 
Гложйе, Горна Любата, Долна Любата, Мусул, предвиждат над 1 460 000 динара. Те ще бъдат 
Долна Лисина, Мнлевци и Райчиловци-За целта осигурени последния начин: 1 180000 динара от 
ще бъдат изразходвани около 373 000 динара. Общинската дирекция за строителни площи и 
Около 355 000 динара се предвиждат за асфал- пътища и около 280 000 от местното самообла- 
тнрането на следните улици: ”Иво Лола Рибар” гане.
(190 метра), "Душанова" (220 м) и "Младост” Да припомним, че при разширяването и про- 
(175 м). Запланувано е да бъдат уредени чистпаието на селските и махленски пътища 20 
улиците "Лещава'' в квартал Магурка, дял от на сто от средствата осигуряват самите граж- 
пътя към Добри дол и две-три улици, излизащи дани, а при прокараваието на фекалната ка
на регионалния път през Райчиловци (а квар- нализпция тяхното участие е 30 на сто. При- 
талите Краин дол и Катерннин дол). За тази цел оритет ще имат онези местни общности, които 
ще бъдат изразходвани около 325 000 динара.

Запланувано е и прокарване на фекална ка- н осигурят необходимите средства, 
нализания и канализация за дъждовни води с

От 1972-1990 година бях работничка в Кюстендил (България), 
където получих скромна пенсия. Понеже не съм семейна, върнах 
се в бащиния дом, но там не бях желана. След смъртта на ба 
Панайот Ангелов цялото имущество трябваше да се раздели на 
четири равни части. Сестрите ми Аска Младенова и Мира Ангелова 
се отказаха от наследството и така за наследственици останахме аз 
и брат ми Алсксо Ангелов. Аз реших да си взема част от 
имуществото на покойния ми баща и с човещина и разбирателство 
да помагам на брат ми материално - колкото мога с работа. Обаче 
между мен и брат ми човещината бързо заглъхна и той започна да 

прогонва от бащинията. Изпъди ме от къщата на баща ни и ме 
принуди да живея в помощна сграда, която не е годна за жилище, 
понеже под сгаята има свинарник.

Докато работех в Кюстендил, при всяко идване у дома винаги 
покъщнина. Всичко това брат ми не

Ща ми

В тазгодишната програма за комунално-би
тово строителство е запланувано и прокарване

ме

съм донасяла нещо от 
признава. Стигнахме до съд. Но в съда, струва ми се, делото нарочно 
се протака. Оттогава до днес изминаха четири години и нещата не 
тръгват от началната си точка. Така аз си оставам без условия за 
живот, без покъщнина, без мир и спокойствие. А всичко е просто. 
Не п,рся нищо повече от онова, което ми принадлежи по законите 
на страната ни. За съдията Любинка Веселинова делото май беше 

"тежко” и затова го "прехвърли” на колегата си Борис 
Костадинов. С времето всичко се усложнява, защото съм матери
ално слаба, незащитена от никого, самотна и затова всеки използва 
тези обстоятелства да ме 
дарна на "Братство”, ако отпечата това писмо поне да разберат 
хората за мъките ми, а те са големи и непоносими за мене.

С уважение,

много

подритва. Затова ще бъда много благо-

навреме решат имуществено-правните въпроси

м. я. Радка Ангелова, с. Горна Лисина

ДИМИТРОВГРАДАКТИВНОСТ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БАРЙЕ

СМЕЛИ ПЛАНОВЕ ЗА 

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
ЗАПОЧНА

НА ЧЕРКВАТАКъм края на 1997 година и 
началото на 1998 година мест
ната общност на село Барйе по
де инициатива за комунално 
уреждане на селото и подо
бряване на живота в него. Приет 
е план за работа на местната об
щност за 1998 година, съдържащ 
седем точки. На първо място е 
ремонтът на пътя от селото до 
Белеш през село Прача. И след
ващите две точки се отнасят за

дастралния доход и 2% от запла
тите на работниците.

За поправка на черквата 
"Света Троица” в Старо село се 
разчита на помощ от всички бо- 
ровци (барчани, билчани и вер- 
зарчани), понеже тя е черква на 
всички тях.

Стореното досега показва, 
че планът за работа на МО Ба
рйе не е само слово на хартия: 
трасиран е новият водопровод, 
купени са нужните тръби, про
учено е състоянието на стария 
водопровод и черквата в селски
те гробища, частично е почис
тена черквата и околността й...

Като се има предвид броят и 
активността на преселниците от 
селото, голямата необходимост 
от път и помощта, която Общин
ската скупщина оказва на дей
ните местни общности, със си
гурност може да се твърди, че 
смелите планове на местната об
щност Барйе ще се осъществят. 
Само по този начин ще се улесни 
и подобри животът на 60-ината 
негови постоянни жители и на 
ония хора, най-често пенсионе
ри, които прекарват по-голяма- 
та част от годината в родното си 
село. Номерът на джиро-смет- 
ката при Службата за платежен 
оборот в Димитровград, на ко
ято трябва да се внасят пари, 
предназначени за заплануваните 
акции, е: 42802-635-1-336 МЗ Ба
рйе.

Топлото време ”йодгони” май
сторите от ”Метални” да започ
нат Предвидените работи По рекон
струкцията на димитровградската 
черква.

Както вече Писахме, медната ла
марина отдавна е набавена от съб
раните от гражданите средства, ,
от спонсори и от Общинската скуй- 
щина. Сръчните ръие на майстори-

пътищата: поправка на махлен
ските пътища, на пътя за сел
ските гробища в Старо село, по
ставяне на настилка и регулира ше заПочнаха да редят Парчетата 

медна ламарина около камбанари
ята. Предвидено е старата лама
рина да не се сваля, а новата да се 
Постави върху нея. След камбанари
ята, майсторите ще Покрият и 
второто кубе, след което ще дой- МйКз

не на дъждовната вода на пътя 
от Друма (пътя Димитровград - 
с. Врабча) до кооперативния дом 
в селото, където се намират Ме
стната канцелария 
на "Търгокоп”.

Барчани са запланували и по
правка на селския водопровод и 
изграждане на нов водопровод 
за махала Кульинци. Също така 
е предвидено припособяването 
на две стаи в кооперативния дом 
за селска амбулатория, въвеж
дане на електическо осветление 
по селските улици и ремонт на 
двете черкви в селото.

За осъщестяване на заплану
ваното МО Барйе разчита на по
мощ от Общинската скупщина и 
"Комуналац”, както и на помощ 
от многобройните преселници 
от селото. От своя страна бар
чани са въвели местно самооб
лагане за период от 10 години, 
което е в размер на 10% от ка-

и магазинът

дат мазачите. И така ио ред, дока- ДО'51} 
то не се завърти всичко отвън.

а. т.

ЯН 1 у, НВ*

ф©Т©ОК®

Цветко Иванов

НОВИ 

ДРЪВ ЧЕША^;
Тези дни собствениците иа рогат добитък в с. Дукат се стра

хуват за говедата си. Преди една седмица внезапно умряла кра
вата на Кирил Алексов, докато била впрегната в ярема, а преди 
десетина дни, по същия начин, и крава на съседа му Коста 
Аначков.

При днешните условия, когато една крава струва над 1000 
ДМ, загубата за селяните съвсем не е малка. Но по-лошото е това 
че те не знаят поради какво умират кравите им. ” Не ми се вярва, 
че е случайност и мисля, че някаква болест ” убива” кравите. 
Няма с какво да купя друга, няма кой да ми помощува”, с тежка 
въздишка казва Аначков.

.-у Чу',

За съжаление, мнозина димишровградчани, особено По-младите, безотговорно се отнасят към 
дръвчетата йо главната улица. За щастие, тук е ”Комунални,” който се грижи за 
насажденията. Тази Пролет тече тирокообхватна акция за озеленяване на градските улиии 
Подменят се всички изсъхнали или счупени дръвчета, а там, ктидето няма, се засаждат нови и 
се ограждат, за да бъдат запазени от нашите безсъвестни съграждани. А. Т.В. Б.

17 АПРИЛ 1998 г. т



ПОДАРЪК ЗА 

БИБЛИОТЕКАТА
МАРИН МЛАДЕНОВ НА 70 ГОДИНИ

РАДЕТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА

Българският посланик в Съ
юзна република Югославия г-н 
Ивайло Трифонов,
Агенцията за българите в чуж
бина към Министерския съвет 
на Република България, на 9 ап
рил в сградата на посолството в 
Белград връчи на професор Ма
рин Младенов по повод се де мде- 
сетгодишнината му поздрави
телна грамота и възпоменате
лен медал с лика на патриарха на 
българската литература Иван 
Вазов.

направих речник. След тридесет 
години, тази година пак ще из
лезе речник.

И така, щеш - не щеш, изли
зах напред с литература, с про
фесионална педагогическа ра
бота...

Чест е за Агенцията за бълга
рите в чужбина да връчи на про
фесор Марин Младенов паметния 
медал ”Иван Вазов”, символ на 
духовното единение на българите 
от цял свят, по случаи неговата 
70-годишнина и най-висок израз на 
уважение към дългогодишната му 
дейност като радетел за популя
ризирането на българския език и 
култура”, казва се между другото 
в Поздравителната грамота на 
Агенцията за българите в чужби
на, подписана от проф. Вера Му
тафчиева.

от името на

* Литературата е може би 
за Вас "духовна храна", ош 
конни) трудно може да се 
живее, но Вие се занимаваше 
и с научноизследователска 
работа У
- Науката може би върви но- 

добре поради една причина - има 
към кого да се обърнеш, има кой

Ог разговорите, конто про
ведохме но време на връчването 
на отличието, ще имате възмож
ност да се запознаете с мненията 
на господата Ивайло Трифонов, 
Драголюб Мнчунович, Слобо- 
дан Сотиров и, разбира се, лау
реата Марин Младенов.

* Кои е Марин Младенов?
- Аз съм съединение на пост, 

педагог, учен, изследовател, пре
водач и може би още журналист, 
карикатурист, театролог. С 
други думи, аз израснах в едно 
време и едно градче, което ис
каше да се мери с други. И не 
само аз, редица мои колеги тря
бваше в едно и също време да 
бъдат и физкултурници, и поети, 
и артисти, и агитатори...

Разбира се, такова беше вре
мето. Но и днес човек, като тръг
не по един път, носи в душата си 
това нещо - да работи до края 
поне на три фронта. Понастоя
щем аз се занпмвам с научноиз
следователска работа, превода
чество и всекидневната педаго
гическа дейност.

* Г-н Младенов, в богаташа 
си творческа дейност вина
ги бяхте генератор, а не кон
суматор. На какво се дължи 
това?

записването. Увеличава се бро
ят на студентите, а и редовните 
сърбисги изучават български 
език като общ образователен 
предмет. Изучават българска 
литература като избор между 
хърватска, словенска и македон
ска. Само миналата година към 
българска литература се ориен
тираха около шестдесет души.

* Професор Младенов днес...
- Професор Младенов гледа 

да приключи започнатите про
екти, един от които е към края 
си. Това е "Българската поезия 
от втората половина на XX век” 
- двуезично издание, разкошна 
книга. Включени са "Братство” 
от Ниш и Заводът за учебници 
от Белград. С това правим един 
комплект. НОЛИТ навремето 
издаде "Антология” до петде
сетте години, а сега аз - до края 
на века.

Професор Младенов подгот
вя и речник, второ издание, раз
ширен, допълнен с нови поня
тия, термини, думи...

И третото, което искам да 
направя до края на живота, е ед
на студия за българския снмво- 
лизъм на сръбски език.

* Вашето Послание К1>м на
шата народност?
- Българската народност в 

Югославия сега има възможност 
да се развива във всички посоки, 
само ще трябва да разбере, че 
идва едно ново време и да живее 
с това ново време, а не да при
помня за студените, "вълнени 
времена”.

Аз вярвам, че ще дойде ново 
време с по-млади хора, смодерни 
схващания и ще има голям нап
редък. Ние ще станем мост на 
културата, търговията, транс
порта, туризма, индустрията, 
свободната зона...

Дано го осъществят млади-

Горан Петкович дарява книгите на директора на Народната биб
лиотека Драган Колев

Комплект от десетина книги, между които н Военна енцик
лопедия, дари на Народната библиотека на 10 април т.г.
Дирът на граничните войскови части майор Горан Петкович. Кни
гите са част от неговата лична библиотека. Дарявайки 
майор Петкович между другото 

"Ще бъда щастлив, ако някой

комай -
кнпгите

изтъкна:
от младите читатели въз основа 

на това. което прочете в тези книги, реши да се запише в някое от 
военните училища”.

А. т.

САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"

” Професионалист” в 
Димитровград, София и Перник

На 11 април т.г. в малката зала на Центъра за култура в Ди
митровград местният самодеен театър "Христо Ботев" изпълни 
представлението "Професионалист”, подготвено по пиесата на 
сръбския комедиограф Душан Ковачевич. Това представление ве
че няколко години е в репертоара на димитровградския театър и 
артистите го изпълняват с еднакъв успех и на сръбски, и на българ
ски език. Да припомним, че го е режисирал Борислав Григорович и 
че ролите изпълняват артистите Слободан Алекснч, Александър 
Златанов, Весна Николова и Делча Гигов.

На 13 април димитровградските самодейци се представиха с тази 
пиеса и на международния фестивал "Театрални дни -на смеха”, 
който се проведе от 1 до 15 април в София. На 14 април същата 
пиеса бе представена и пред любителите на театъра в град Перник.

Б. д.

Марин Младенов

да те възприеме, има кой да те 
критикува, да ти направи ком
плимент, значи - има с кого да 
вървиш. Литературата е в малко 
по-друго положение, особено до 
преди някоя година, защото бях
ме в един "стъклен звънец” в 
рамките на малцинството - мал
ка публика, малко хора, които 
искат да си кажат мнението. Се
га е по-добре, тъй като има връз
ки с България, пък и нашата пу
блика вече се състои предимно 
от образовани хора, на които не 
може да се продава "долно ка
чество”.

* Съществува ли интерес 
К7>м български 
Вашия факултет?
- Интересът е преди всичко в 

това да се изкарва хляба. Сегаш
ните мои студенти намират ра
бота в журналистиката, в сто
панството, стопанската камара,

- Благодаря за комплимента. 
Не зная дали тук става въпрос за 
"пустата младост”, когато много 
не се разсъждаваше. Някои дори 
сега ми напомнят за първата ко- 

я в Цариброд 'Тодораки-меди
ни”. Сега и на мен ми става стра-ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

В ДИМИТРОВГРАД ГОТВИ НОВА ПИЕСА

” Снежанка и седемте джуджета”
шно, когато си припомням това 
време, въпреки че като студент 
си мислех: Това е така! И така 
трябва да бъде! Просто не съз
навах опасностите, които се кри
ят. След това се наложи и така: 
няма учебници - ще правим учеб
ници в едни условия, които бяха 
неблагоприятни. Сега вече изли
за дссета-иетнадссета генерация 
учебници, които вече се израв
няват с останалите учебници, а 
някои дори са и по-добри.

Казват, няма речник - напра
ви речник. Сядам и сам - сами
чък, в кухнята, за една година

език във

В края на миналата седмица драматичната секция при основ
ното училище ”Моша Пияде’ в Димитровград започна да подготвя 
театралното представление ” Снежанка и седемте джуджета” по 
съвременната версия на тази приказка, дело на сръбския драматург 
Александар Попович. Пиесата ще адаптира и постави Борис Лаз
аров, който ръководи драматичната секция. Главните роли в пред
ставлението са поверени на Татяна Манчич (в ролята на Снежанка), 
Саня Станоева (мащехата), Братислав Димитров (принцът), Пе- 
бойша Виденов (ловецът) и Игор Тодоров (брат на мащехата). В 
представлението ще участват около 40-ина деца. За сценография/а 
ще се погрижи Томислав Мигов.

Премиерата се очаква към края на месец май.

министерствата на външните н 
вътрешни работи, в съдебната 
област, в нашите училища... 

Повечето от студентите са те!
сърби. В. Бойков

(В следващия брой: Разговор с 
Драголюб Мнчунович)

Обикновено са около 15. Та
зи година се записаха двадесет, 
защото такз.в беше режимът наб. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ГИМНАЗИЯ ОТ АЛБУМА НА НАШ ЧИТАТЕЛ Поп Апосгол Апостолов от село Долни Криводол е из

вестен в пашите краища с това, че на бял кон е влизал в кафене
тата. Все пак малцина знаят, че преди да стане пои, той е 
завършил военно училище п е бил на работа като офицер в 
Драгоман. По време па едни военен парад циганка гледала на 
рз.ка на жена му н казала, че той ще загине от куршум. За да не 
се сбъдне пророчеството, Апостол напуснал военната служба 
и понеже пеел и шинел хубаво, станал поп. Но пророчеството 
на циганката все пак се сбъдва, защото пои Апостол сетне бива 
убит.

ПОП С ВОЕННО УЧИЛИЩЕСКАЗКА 

”СИГУРНО 

МАЙЧИНСТВО” На снимката, датираща от около 1930 година, е пои Апостол 
със семейството си: ляво от него е съпругата му Райна. Той 
държи дъщеря си Славка, сетне съпругата на Методи Георгиев, 
директор па гимназията в Димитровград. От дясната страна на 

Апостол е синът му Иван, който държи дъщеря си Цеца, 
сетне съпругата на починалия преди седмица Манол Манонлов 
(син на Мнрко Градински), а до него е първата съпруга на Иван, 
която държи дъщеря си Деска. Прави стоят Асен (с каскета), 
по-късно - строителен инженер, Милова» Милошевич, учител 
по това време в Долни Криводол, който е зет на попа и съпруг 
на Евгения, която е до него, и Методи Апостолов. Седнали са 
Кирил (с пушка в ръце) и Аита, също синове. Кирил е бил 
агроном и е баща па Весна Апостолова Алексова, от чпйто 
албум е снимката. Поп Апостол и съпругата му Райна са имали 
13 деца.

По повод международния 
7 яи- 
към

ден на здравеопазването - 
рил - латронажната служба 
димитровградския Здравен дом 
организира в края на миналата 
седмица експертна сказка за уче
ниците от Димитровградската 

беше ”Си-

ноп

гимназия, чиято тема 
гурно майчинство”.

Сказката имаше за цел да за
познае учениците с всички про
блеми, които носи със себе си 
преждевременното и нежелано
то майчинство. А. Т.

Б. Д.
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СУРДУЛИЦАВТОРА ИЗЛОЖБА В КИЦ "ЦАРИБРОД"

МАГИЯТА НА ТВОРЧЕСТВОТО РАСТЕ ИНТЕРЕСЪТ 

КЪМ КНИГАТАСлед изложба та на Слободии Сотиров, е която 
на 13 февруари т.г. официално бяха открити по
мещенията на Сдружение на гражданите Култур
но-информационен център на българското мал
цинство 'Цариброд” в Дими говград, в спиците по
мещения на 10 април т.г. бе открита и изложба па 
Новица Младенов, художник от Димитровград
ско, който живее и твори в Белград. Изложбата бе 
открита със музиката на Моцарт в изпълнение па 
струнен квартет "АРТС МУЗИКА” от София и 
поезията на Люба Попова, също от София. Из
ложбата беше открита от д-р Симеон Басов в 
присъствието на многобройнп почитатели и лю
бители на художественото дело на Новица Младе
нов, за когото в каталога на изложбата, нари
чайки творчеството на Младенов магия, Камсико 
М. Марковпч е допълнил: "Картините на Новица 
Младенов носят в себе си внталиост па духа, която 
произтича от постоянния кипеж на неговите твор
чески сили. Последният период от творчеството 
на Младенов с продължение на вече започнатите 
от ио-рано търсения. Той се характеризира с преу
величените размери на човешките глави, а след 
това и с други, строго и внимателно подбрани 
предмети и явления, конто по най-добрия начин 
могат да изразят неспокойствието на автора. Так
ова състояние рефлек тира в спояване то на непос
редственото докосване с обществеността, в често 
неизвестната авантюра на художника, така че мо-

Кул турната институция ”Радое Доманович” и Сурдулица, зани
маваща се с библиотекарство и кинематография, успешно изпъл
нява своята функция. Заедно с учебно-възпитателните ведомства 
тя с главен организатор на всички културни изяви и носител на 
културния живот в общината. Библиотеката разполага с 37 880 
книги от всичките жанрове. Към сурдулишката библиотека работи 
и клон в Клисура, който разполага със 7000 книги. Според евиден- 
цията, през миналата година са взети за четене над 16 500 книги, 

повече, отколкото през ио-миналата година. Най-голям емалко
броят на читателите сред учениците, но не изостават и останалите 
слоеве от населението. Обаче, колкото окуражва увеличеният ин
терес към книгата, толкова и обезпокоява фактът, че общото 
безпаричие се отразява неблагоприятно върху подновяването и 
обогатяването на книжния фонд. Заради това Библиотека та в Сур
дулица през миналата година е попълнила рафтовете си само с 350 
нови книги, ио-голям брой от които са набавени благодарение на 
Министерството на културата на Република Сърбия, което из
праща като помощ на библиотеките всяка новоиздадена книга.

Когато става дума за кинематографията, през изтеклата година 
в Сурдулица е имало 82 прожекции, които са гледани от над 6560 
зрители, или по 80 зрители средно на всяка кинопрожекция, което 

обстоятелства с даже задоволително. Най-много от 
прожектираните филми са от нашата кинематография - 70%, а 
около 30 на сто са от чуждестранната.

През миналата година тази културна институция с организирала 
и промоции на книги, литстатурни вечери, изложби на най-чс- 
тените книги, както и различни съревнования, каквото е окръж
ното състезание за млади рецитатори, което всяка година се про
вежда в Сурдулица.

Струнен квартет "АРТС МУЗИКА" от София по 
време на откриваното на изложбата

типът, в смисъл на изобразителни мрсдиспозиции, 
тук не е от значение, но при Младенов той разк
рива другата страна па авторовата личност - стра
ната на неговото психологическо или дори социо
логическо отношение към абсурда на живота и 
света, в който живеем”:

На откриването присз.стваха и Стоян Райчсв- 
ски, председател па парламентарната комисия за 
медиите към Народното събрание на България, и 
Свилен Симеонов, завеждащ културните дейно
сти в столична община София, която неотдавна 
дари пиано на КИЦ.

за сегашните

а. т.

гад Две хиляди борчета засадиха 
гимназистите по време на зале
сителната акция, организирана 
от горанското движение на 9 ап
рил тази година. Тя беше орга
низирана в местността Стрел
бище, недалече от Димитров
град, и в нея се включиха всички 
ученици от гимназията.

Следващата акция ще бъде 
организирана тези дни на също
то място, но този път с учени
ците от основното училище.

м. я.ж НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В 
ДИМИТРОВГРАД

;! ш по повод 100-годишнината от създаването й обявява

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРСж
V

Условията за конкурса са следните:
1. Право на участие в конкурса имат всички граждани на 

СР Югославия
2. Творбите - проза и поезия - трябва да бъдат отпечатани 

на български или сръбски език и да не надвишават по обем 
две страници формат А4

3. Темите трябва да са във връзка с литературното 
творчество или с книгата изобщо

4. Творбите трябва да се изпратят, като се обозначат с 
шифър, а името и адресът на автора трябва да бъдат за
печатани и изпратени в отделен плик, който се изпраща 
заедно с творбата.

5. Творбите трябва да пристигнат до 1 юни 1998 година на 
адрес: Народна библиотека, ул. "Сутйеска" 21, 18 320 Ди
митровград (За конкурса)

6. Специално жури ще определи най-добрите творби и ще 
присъди три награди. Творбите ще бъдат представени на 
тържественото събрание, посветено на юбилея на библи
отеката, а ще бъде обсъдена и възможността да бъдат от
печатани наградените и откупените произведения.

Народна библиотека 
директор м-р Драган Колев

и Па снимката: Гимназисти
те тръгваш на залесяване.

1 аашшшш : А. Т.

СЛУЧАЙНА СРЕЩА

Носталгия за родния край
Миляна Витаз срещнах слу- избягала от Шибеник. Настане- 

чайно в центъра на Бабушница. ни са в хотела в Бабушница. До- 
Докато се поздравявах със своя като майка й и баща и работят 
стар приятел и сътрудник на като надничари, тя с ученичка в 
"Братство” Драгослав Манич - тукашната гимназия, отличнич- 
Форски, той изведнъж ми посо- ка. Никога няма да забрави род- 
чи една стройна девойка и каза: ния Шибеник и носталгията по 
"Снимай я, снимай!” Ето какво него завинаги ще си остане. Къ- 
разбрах след като снимах:

Тя е една от многохилядната но в сънищата и. Голяма й мечта 
армия от бежанци, пръснати из е да се запише догодина да след- 
почти всички градове и села на ва литература в Ниш. 
сегашна Югославия. С майка си, 
баща си и по-малкия си брат е

щата и родният край са постоян

на помня за свято място, за място, където има Божи храм.
На десния бряг на река Ерма, в село Суково, съще

ствува манастир, който се споменава още през девети 
век като седалище на епископия. По времето на турск
ото владичество тоя манастир е бил истински духовен 
център на Понишавието .

През 1855 година към тоя манастир е присъединена 
и черквата ”Св Богородица”. Стенописът в нея датира 
от 1871 година. И този манастир, както и повечето други 
храмове в Горно Понишавие, споделя една и съща нера
достна съдба. Ценностите му са раздавани наляво н 
надясно. Разнасяли са ги и пилеели малки и велики хора, 
но от уважение към местните хора засега поне трябва 
да се премълчава .Това обаче няма да продължи много, 
защото и Суковският, както и всички други манастири 
и черкви заслужават много по-голямо внимание то 
онова, което им се посвещава сега. Не е достатъчно 
само да се идва от време на време тук, да се прекръстиме 
неумело и да оставим по накой и друг динар ''за щастие 
- лично и на близките ни. Защото идва времето, когато 
и у нас църквата ще светне с много по-силна вътрешна 
светлина от външната и обозримата.

Наблизо до Суково, край село Планиница, в една 
лъка се намира манастирът ”Св. Никола Планинички ■ 
Храмът е с малки рамери и вероятно е строен през 
турско време. Стенописът е от началото на 17-ти век и 
все още не е изучен по-подробно. По стила си напомня 
на класическото време от епохата на независимостта. 
Трагедията на този вид изкуство е в неговия акаде- 
мизъм, сиреч в строго определената, почти канонизи
рана формална норма.

ДА ЗАПАЗИМ 

СВЕТИЛАТА
През тъмнозелените корони на старите кестени в 

градския парк, от другата страна на пазара, блещука 
старото сребро на покрива на Тиябърската черква в 
Пирот. Храмът "Успение на Св. Богородица” е дело на 
блянове и обич. Храмът е построен през 1870 година, а 
две години по-късно са завършени стенописът и ик
оностасът. Иконите са нарисували живописци от из
вестната "Самоковска школа” начело с майстор Ник
олай Йованов, а иконостасът е изографирал майстор 
Стойчо Маранга.

Храмът е иззидал майстор Йован Илич със зидари 
от село Славиня.

Зелени ливади, лозя, пръснати тук-таме къщи, ста
рци в полето и черква край шубрака. Гова е Темска и 
черквата "Св. Джордже". Построена е през първата 
половина на 14 век. Ктитори на тоя храм са били Деяно- 
вичи, средновековни владетели, които са ктитори и на 
много по-известния Погановски манастир. Строен по
чти по същото време, храмът "Св. Джордже" прилича 
на тоя в Поганово не само по архитектурата си, но със 
стенописите и иконостаса си.

Черквата "Св. Петка" в село Градъшница, недалеч 
от Пирот, се различава от подобните храмове в Пирот- 
ския край. Тя е построена от камък, пещерен калцит и 
вар, които се редуват хоризонтално. Но черковният 
двор е толкова изоставен и неподдържан, че с нищо не "Св. Джордже" в Темска Текст и снимка: Каменко М. Маркович
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150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТРй
1998 ’ ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

БЪЛГАРСКАТА КРИТИКА И 

БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ 

ЗА ХРИСТО БОТЕВ

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (8)

АНГЕЛ
БАБАРАКАТА

Пише: Лилия Нейкова
ЗАХАРИ СТОЯНОВ През 1901 година Кръстю Георгиев, българин отМирково, 

община Златица (Пирдоп), завършва висши медицински кур
сове и бива назначен за военен фелдшер в Цариброд. Тук си 
харесва Николия, сключват брак и живеят в къщата на тъщата 
му Рака. Раждат им се три деца - Траян, Радка и Ангел. Когато 
Ангел е на пет години, майка му почива и за него се грижи баба 
му по майка. Ако децата го бият или му са карат, той казва: ”Че 
кажем на баба Раку”. Така е получил прякора си Бабараката, с 
който го знаехме всички.

Ангел Георгиев е роден през 1921 година. Основното учи
лище завършва в Камика, през 1932 година започва да учи 
Ниш, в Търговската академия, но през 1938 година отива в 
София и там учи в Пета мъжка гимназия (има запазена уче
ническа книжка), но се включва и в желсзначарски курсове за 
машинист. Служил е в българската армия, годината е 1943 и 
тогава става партизанин в български отряд. Югославските вла- 

по-късно му признават правото на участник в борбата про- 
фашизма. В Югославия идва през 1949 година, за да участва 

доброволно в обновяването на опустошената страна. Има доку-

ГЕОРГИ БАКАЛОВ
Каквото II да с написал той. каквото 

и да с казал, дутата му всецяло е уча
ствувала в думите му, в плача му. в 
смеха му. Бъдещите негови биогра
фи и историци, зад гърба 
ще да остане епохата, в която е жи- § 
вял. само по едно негово стихотво
рение ще бъдат в състояние и него 
да характеризират, и епохата да оп- | 
редслят, в която е живял..

Нашата буржоазия много скоро "по- 
к умия" и почна да се плаши от борците 

за националното ни освобождение ка- 
|||к то твърде революционни, а особено 

от Ботйова. Тя

-

на които
или го замълчава, 

или го представя за покаен грешник 
- за социалист, който се отърсил от 
младежките си "утопии”.

Едно светотатство

V
В

се върши с
паметта на нашите революцион
ери от предосвободителната епоха, 
когато се използува тя за национал

истическите цели на днешната бу
ржоазия. Но това светотатство става 

особено възмутително, когато 
плоатпра с Христо Ботева, великият

к-ДИМИТЪР БЛАГОЕВ я 1а*ШБотев по своите убеждения 
циалист и краен социалист-революци
онер.

А стие со-
тив

се екс-
Ботев създаде традиции, които са свъ- предтеча на социализма у нас, първият 

рзани със стремленията на съвременното чове- български интернационалист
мество- Ако искаме с една дума да охарактеризираме 

целия Ботев, с никоя друга дума не бихме тъй 
сполучили, както с думата борба...

Енергията и страстта на Ботевия стих се обу
славят от проникновеното революционно съдъ- 
ржание на поезията му. Възвишените идеали, в 

Паметта на Христо Ботев, като певец на "бога услуга на които Ботев отдаде своя талант, изпъ
на разума", на правдата, истината и светлината, на

Когато нашата младеж престане да пее со
циалните песни на Христо Ботев и да се увлича от 
неговото високо благородно възмущение и ом
раза против скотството, тогава тя престава да е 
младеж.

лват поезията му с живот нетленен.
социално-икономическо равенство, като певец, 
които вдъхновено ни учи да мразим скотството, 
сир. глупостта, експлоатацията, лъжата и изма
мата ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ- тая памет всякога ще живее, всякога ще се
празнува. Малко е поетическото наследство на Ботева, 

но голямото наследство от другите на може да се 
мери с неговото.Д-р К. КРЪСТЕВ

Поетическото вживяване, въобще това одухо
творение на природата, до което се издига Ботйов 
в своята концепция на Балкана, е едно откровение 
- не само за нашата поезия. Само малцина от най- историята на българската поезия и в съзнанието

на поколенията.

БОЯН ПЕНЕВ
Името на Ботева ще остане непокътнато в

Олицетворение на неувяхваща, вечна 
младост, той няма да остарее за нас и за 

бъдещето: българската младеж 
всякога ще се увлича от неговите 

пламенни стихове, от неговия 
дРДа, идеализъм, щс го счита за 

свой учител и вожд, който 
никога не загубва обаянието 

ЩйШшШк. си нред своите възторжени 
иЩшЯшВт ученици и поклонници. 
ъШЩъг*# Ботев остава един от най- 
ЕйНМЯг хубавите и светли спомени 
йкзЙЯр' на младостта ни. Когато при- 
|ЯЯ№г повтаряме неговите песни, от- 

ново изпитваме трепетите на 
Шг младостта, които са пи окриляли 

и иъземали. Той е живата вода па 
българската поезия, който ние от пея, 

отново подмладява. Макар да е умрял твърде 
млад, всичкото у него е крайно изразители. Той

и л

Щщт, (КШ ^ с

СЛЕД ЕДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: Троян Гигов, Спас Петров, Ангел 
Бабараката, Методи Петров (горе), Никола Джорджевич, Слободан 

Сотиров, Венета Петрова, Истатко Станулов и Асен Петров след 
края на представлението през 1958 -60

меит, с който пътува от София през Белград до Котор, чс 
трябва да ба.де назначен като сноциалист-елсктрнчар. От 1950 
година е в Цариброд и рабо ти в Дома на културата като кннооп- 
ератор. Пристрастен е към театралното дело н започва да се 
изявява в главните роли на пиесите, които се играят. През 1954 
година е арестуван но силата на злощастната Резолюция и 
четири години е затворник - първо в Ниш, след това в Сремска 
Митровица и после на Голи оток. В семейството са запазени 
четри писма от затвора, с красив, необикновено стилен почерк 
и съдържание. На специален затворнически формуляр. Не го е 
подминала тъжната съдба на мнозина честни, нскрени кому
нисти идеалисти и борци против фашизма. Изпил е до дъно 
горчивата чаша на репресии, антсми, дори и след като се е 
върнал от голооточкии ад. От 1959 година до края на своя живот 
(1989 г.) играе от роля в роля, от пиеса в пиеса и осъщестява 
своята голяма любов. Преди да изброим неговите роли, за 
които е получавал и първи награди за мъжка роля на различни 
конкурси, щс кажем страшната нситна, че толкова грамотен, 
знаещ и заслужил гражданин ДЕСЕТ години е бил безработен 
и се е препитавал със земеделие.

Е то списъка на Пиесите, а конто Ангел Бабараката е 
нзнълшшил Предимно главни роли:

"Метресата, достойна за почитание" (Жан-Пол Сартър), 
"Ревизор" (Николай Гогол), "Снаха", "Татул", (Георги Кара- 
славов), "Гераците" (Елин Пелин), "Кощана" (Борислав Ста
нковци), "Баноинч Страхнии” (Снмовнч), всички комедии на 
Нушич, "Поп Киро и пои Сннро” (Степан Сремац), "Кир Яни" 
(Иопан Стерия Поповнч), "Боряна” (Йордан Йовков)...

шт
рог' р иV1' Л. I 1ГЬ ! *Христо 

Ботев с 
братята си 
(1876 год.) Гу

били способни да съзерцават застава пред нас като цялостно художествено 
произведение: да се отнеме или прибави нещо, 
значи да се измени основно впечатлението ни от 
него. Ние не можем да си го представим по-друг; 
за нас той се явява само в една възможност и в един 
образ - тоя, в който се е изляла негова та правдива 
поезия.

великите пости са 
природата с творческо въображение от такава 
глъбина и самобитност.

За да доловим най-съкровените тайни на не
говата творческа мисъл, остава ни да направим 
още една стъпка - от единение с природата да се 
издигнем до единение със смъртта, до неговата 
концепция на смъртта като живот. Тоя висш мо
мент на Ботйовата поезия е всъщност първият и 
основен неин мотив - вече за това, чс той обе
динява всички други и им дава вътрешния техен

п.к. ЯВОРОВ
Един образ за страстно обожание, една памет 

за дълбоко благоволение, едно име за девиз на
смисъл.

Най-висшият момент на своята концепция на
Ботйов ни е дал в "Хаджи Димитър”, дето всяка праведна борба.смъртта

са слени във върховно единство всички мотиви на 
копнежът за свобода, и обра

зът на робската неволя, и поезията на Балкана -
неговата поезия: и АНТОН СТРАШИМИРОВ
Ш Лкои ненадминат пито като творец на обра- Един къс и вихрен живот - сътворен и Балкана 
зци, нито в глъбината на своето поетическо иро- и внедрен пак в нещо; - образ, приковал фпмтаз- 
зрение - истинското величие на Бойтов псе в това, нита на поколения; възторг, вечно млад, любов 
което той е създал, а в пътищата на развитие, неизменна и вяра, одухотворя нища малък и тлям.

Няма личност и поет у Ботеви; той е единна 
сзнцпост. I (яма сз.що народ и Ботев: единни сз.- 
щност са.

С Ангел Георгиев ние, царибродчапн, можем да се гордеем, 
а особено негова та прекрасна дъщери Кръстна и внучка Инес, 
ученичка в гимназията.които неговите творения положиха на идещите 

след него художници на словото. - Следна -

ОШшШ 17 АПРИЛ 1998 г.



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ИЗТЪКНАТ ВЕТЕРИНАР И АВТОРИТЕТЕН ДИРЕКТОР
и Ниш, Алексинац, Нови Сад, 
Кикинда и др. Венев поддържа 
редовни връзки с Босилеград, 
особено с Горна Ли сина, където 
имат къща и тук прекарва част 
от годишната си почивка. Вина
ги, когато е било необходимо 
при пребиваването оказвал не 
обходимата ветеринарна помощ 
на съседите си. Понякога чете 
вестник "Братство”, слуша Ра
дио Ниш - емисията на българ
ски език - и гледа Журнала на 
български език.

Като изтъкнат специалист 
Венев е участвал на много науч
ни конференции, конгреси в Ма
кедония и бившите югорспубли- 
ки, както и на конгреси в Япония 
и Израел. Има издадени няколко 
научни студии в специализирани 
списания. От септември започва 
да учи в Белград за придобива
нето на звание "доктор на ветер
инарните науки”. За цялостната 
си досегашна работа и постиже
ния Венев е получил и много об
ществени признания. Освен мно- 
гото дипломи, по повод на 50- 
годишнината на ветеринарното 
дело в Македония той получи и 
"Златна плакета за особени зас
луги в развитието на ветеринар
ното дело в Македония”.

Богослов ЯНЕВ

оборудвана операционна зала за 
извършаваме на най-сложни оп
ерационни интервенции, а раз
полагаме и с най-съвременна ди
агностична апаратура, ехограф, 
необходимите рентгенови апа
рати, лаборатория, с една дума - 
този Център успешно води 
борба за здравната защита на до
битъка и домашните любимци - 
изтъква Венев.

Популярният Митко редовно, 
дисциплинирано и професион
ално върши своята работа, но 
намира време и за професион
ално усъвършенстване. През 
1996 год. завършва в Белград за 
специалист за здравна защита на 
малките домашни животни. По
неже в Македония има само 
двама такива специалисти, при 
него ежедневно идват много хо
ра от Македония с надеждата 
той да излекува техните любим
ци. Това обяснява обстоятелст
вото, че Митко трудно намира 
време за интервюта. Но, след ня
колко договаряния, успяхме да 
разговаряме с него, понеже ста
ва въпрос за вестник, който се 
чете в нашия край и е предназ
начен за нашия народ.

От разговора с Венев разбра
хме, че Ветеринарният център в 
Куманово успешно сътрудничи с 
подобни центрове и организации

успешно завърших факултета 
през 1980 год. След военната 
служба н едногодишна работа в 
Земеделския комбинат "Кума
ново", през 1982 год. постъпих 
на работа във Ветеринарния 
център "Тодор Велков където 
работя и днес - разказва Венев.

С идването на нашия млад 
земляк във Ветеринарния цен
тър много рабо ти се промениха, 
н то към добро. Той упорито и 
последователно прилага на пра
ктика получените пъп факулте
та знания, за да се предпазя т от 
заразни болести домашни те жи
вотни. При своите ежедневни 
срещи с животновъдите Венев 
се проявява като голям специал
ист, старателен н сърдечен чо
век н с тези свои качества сне
мели голямо доверие сред хората 
н сътрудниците си, затова и вси
чки го знаят като док тор Ми тко.

- След седем години успешна 
работа като ветеринар, през 
1989 год. бях назначен за техни
чески директор н заемам тази 
дължност до ден-днешен - раз
казва Венев. - С помощта на из
работената програма за разви
тие на Центъра и с помощта на 
целия колектив успяхме да съз- 
дадем един от най-добрите и най- 
съвременно обзаведени ветери
нарни центрове в Македония. От

Един от представителите па 
младата генерация босилеград- 
чапн, конто успешно работят и 
се утвърждават в своята профе
сия в Куманово, е п Димитър Во- 
пелавов Венев, ветеринарен ле
кар, специалист по здравна за
щита на домашните любимци, а 
в момента технически директор 
на Ветеринарния център ’ Годор 
Велков" в Куманово. Живее в 
Куманово на булевард "Октом
врийска революция" 5 със съп
ругата си, която е агроном-жи
вотновъд н двете си малки деца. 
Роден е през 1958 год. в Босиле
град, негов баща е Воислав Ве
нев Андонов, роден в село Млек- 
оминци, а майка - Райна Стефа
нова Анастасова от село Горна 
Лисниа. И двамата му родители 
работиха като просветни работ
ници, а сега вече са пенсионери, 
живеят в Куманово в собствен 
апартамент.

Основно училище завърших в 
село Пчння, където родителите 
бяха учители, а гимназия в Кума
ново. През 1976 год. се записах 
във Ветеринарния факултет в 
Белград. С голям труд п любов 
към професията, а и с голямата 
помощна редица изтъкнати про
фесори. между конто н Мппшч, 
Янкович, Мнлковнч, Павловнч, 
Петрович, Софреновнч и др..

Димитър Воислапов Венев

колектив, в който в началото ра
ботеха около 20 души, от които 
само 'грима дипломирани ветер
инари, днес работят 90 човека, 
от които 16 са с пише образо
вание но специалността. Форми
рани са 16 ветеринарни пункта, в 
които ежедневно работи вет ери
нарен екип. Благодарение на на
шата отговорност и ангажира
ност успешно извършваме вакс
инираното против заразните бо
лести на всички животни. Имаме

то е задължително да се използват структури с много 
големи размери. Например при "кончизиран" или ”тъ- 
рлян” градински чай (жалфия) суровината се сече на 
парчета, подобни на рязан тютюн. Такъв е и свърли- 
шкият градински чай, който се изнася на чуждите паз
ари.

чсския процес на преминаване на определени съставки 
от една в друга фаза (система); другата е свързана с 
чувството на човека за осезание.

В определени случаи се дава предимство на екстрак
цията - например при шарената сол, чаевете, кафето и 
т. н. Тогава мливото трябва да бъде ситно-ситно,защото 
колкото по-ситно с то, толкова по-голяма е повръхно- 
стта му, а това ускорява и облекчава екстракцията или 
преминаването на полезните съставки в околната течна 
среда.

В други случаи предимство имат по-едрите млива, 
например счуканият червен пипер, гризът, млените оре
хи и под. Тук е налице стремежът да радразним чрез 
уголемените частици осезателното сетиво, чинто ре
цептори се намират върху езика и по устната лигавица. 
По такъв начин получаваме специални кулинарни ефе
кти. Въпрочем, признайте сами, кое повече ви харесва 
- кисело зеле на салата с "кълцан", шопски лют или със 
съвсем ситно млян червен пипер?

Осезателният апарат в устната кухина е много чув
ствителен и може да различи частици с размери по- 
малки от 1/3 от милиметъра. Затова при окачествяване 
на напитките се използва п една отлика, наречена "пъл
нота". Например шербетът е сладко питие, но всеки ще 
каже, че е тънко или празно. Натуралните сокове пък 
са плътни или пълни, защото технолозите ги заслаждат 
с много видове монозахариди с намалена сладкост. Сла- 
дкостта се компенсира с добавката на повече молекули 
и соковете стават пълни, плътни, което повече се нрави 
на консуматорите.

В хранителната индустрия има и такива случаи, кога-

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (15)

МЛИВОТО - ЗАЩО 

СИТНО, ЗАЩО ЕДРО?
От друга страна, с напредването на технологиите 

започнаха да се произвеждат хранителни продукти със 
съвсем фина гранулационна структура, наричани "пул
веризирани” или "прахообразни” изделия. Такива са 
натуралните сокове на прах, чаеве на прах, прахообра
зно кафе, сладолед на прах и т.н.

И чаевете, опаковани във филтър-торбички, имат 
силно уситнена структура. Тяхно преимущество е, че 
улесняват и ускоряват екстракцията. Същевременно 
това е и техен недостатък. Те не могат да запазят за 
по-дълго време "силата си", защото полезното им съдъ
ржание по-лесно се изпарява във въздуха. Освен това, 
сложени в чашките, те трябва по-често да се бъркат, 
понеже стените на торбшшата забавят дифузията, ра
зтварянето на екстракта. Обаче филтър-чаевете нава
ксват и тази махана с предимството си, че не изискват 
използване на цедка...

Да не прекаляваме, че приказката за гранулацион- 
ната структура е много дълга и може да стане оте
гчителна. А и сладките на леля Танка могат да изгорят, 
ако се зачете в много обширен протокол.

Въпрос: Доктор Асене, Прави сте, че от шарената 
сол апетитът действително нараства. Ешо, аз на
пример щом Прочетох Вашия Протокол за шарената 
сол, Получих аПешиш да ... Ви Пиша. Интересува ме 
защо толкова наблягаше на това мливото за шаре
ната сол да бъде абсолютно дребно, фино. Че одеве 
леля Танка - моята и Вашата съседка ом ''Сателит” 
- заПрешнала ръкави да Прави сладки и ме изПрашч в 
магазина да и куПя едро млян гриз, на шрохички. Вие 
дребно, тя едро - не може човек да разбере що искаше!

Мичето, викат ме и "Лабавоустна".

Отговор: Преди всичко, моля - без алюзии. И да 
знаете, че много е важно шарената сол, както и други 
продукти, да има фина структура. И обратно, за някои 
храни е абсолютно необходимо да притежават едра 
структура. Значи, въпросът не е така прост, както из
глежда на пръв поглед.

Когато става дума за млени хранителни стоки, нужна 
е оптимална големина на частиците от две гледни точки: 
едната е свързана с екстракцията или физико-хими-

Протоколист: С. К.

(В следващия брой: 
Леле, одвърну се сладкото!)

дребно, 6-7 лъжици масло, 1 лъжичка червен пипер и 
сол на вкус. Разбъркайте всичко и налейте 1 чаша вода. 
Ка то поври месото и започне да омеква, прибавете 1 
кг ситно нарязан спанак. Доварете ястието на слаб 
огън. Малко преди да го свалите от огъня, прибавете 
1 равна лъжица препечено брашно, размито със сту
дена вода, 1/2 ситно нарязана връзка магданоз и малко 
джоджен. Поднесете го с кисело мляко.

^щГщШЕНСКА ТРАПЕЗа\<1||| смес, втаслата мая и 1/2 лъжичка сол. Замесете ги на
тесто, като от време на време наливате по малко от
разтопената мазнина или си топите често ръцете в нея. 
При измесването не бийте силно тестото, а го разте
гляйте, събирайте го на топка и пак го разтегляйте. 
Когато употребите всичката мазнина и тестото стане 
гладко (не залепва по стените на съда и започва да 
образува мехури), поръсете го с брашно, покрийте го 
със затоплена кърпа и го оставете на топло да втаса. 
Тестото е

ЧОРБА ОТ АГНЕШКИ 
ЧРЕВЦА ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАЦИ втасало, когато увеличи двойно обема си.

С намаслени ръце късайте от тестото толкова, ко
лкото ще ви бъде необходимо за оформяването на 1 
козуначено руло (имайте предвид, че при втасването 
си във формата то ще увеличи двойно обема си). Сло
жете го върху намазана с масло маса, поръсете го по 
желание със стафиди (предварително оваляни в бра
шно, за да не потъват в тестото) и ситно нарязани 
озахарени портокалови корички и го оформете на руло.

Сложете рулото във форма, намазана с масло, и го 
оставете на топло, за да втаса тестото повторно.

Намажете втасалите козунаци с разбито яйце и ги 
набодете с обелени бадеми или натрошени бучки за
хар. Опечете ги в умерено силна фурна. Извадете ги от 
формите, преди да са напълно изстинали.

Поръсете ги с ванилена пудра захар.
Съхранявайте ги в съд с капак.

Обърнете чревцата с помощта на тънка пръчица, 
натрийте ги със сол и ги измийте под течаща вода. 
Залейте ги със студена вода и ги сложете на 
Посолете ги, щом заврят. Извадете уврелите чревца, 
нарежете ги и ги пуснете обратно в бульона заедно с 2 
лъжици ориз. Отделно запържете 4-5 ситно нарязани 
стръка пресен лук с 3 лъжици масло или олио. Оцве
тете запръжката с 1 лъжичка червен пипер и я изси
пете в бульона. Като уври оризът, прибавете 1/2 връ
зка магданоз и няколко стръкчета джоджен, нарязани 
на ситно. Свалете чорбата от огъня и я застройте с 2 
яйца и 2-3 лъжици оцет.

Продукти: 1 кг брашно, 30-40 г мая, 5-6 яйца, 200 г 
масло (олио) или 150 г пряспа мас, 1/4 л прясно мляко, 
250 - 300 г захар, кората от 1/2 лимон н 2 праха ванилия, 
малко сол и но желание 1 лъжица ром нли коняк.

Отсейте брашното в съда, в който ще месите козу
наците, и направете кладенче в средата му. Оставете 
то на топло.

Натрошете маята и я размийте с 3/4 чаша топло 
мляко. Прибавете 1 лъжичка захар и толкова брашно, 
че да получите кашица. Похлупете я и я сложете на 
топло да втаса.

На края на печката разбийте яйцата със захарта до 
побеляване и прибавете останалото затоплено мляко 
и миризмите.

Щом втаса маята, изсипете в брашното яйчената

огъня.

АГНЕШКО СЪС СПАНАК
Нарежете на порции 1 кг агнешко месо и го сложете 

в тенджера заедно с 5-6 стръка зелен лук, нарязани на

17 АПРИЛ 1998 г. о.



СПОРТ © СПОРТ В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ФУТБОЛ: СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА 
НИШ ”ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ”Рудар 25 17 7 1 59:14 68 

25 18 4 3 67:27 58ОФК Нищ
СкиЪмм*
Ду^ОЧИЩ
Пукоиац 
Динамо

Организацията на приятелите на децата и Соколското друже
ство ’ Сокол” от Димитровград организираха през 
мица предназначено за учениците от четвъртия клас на тукашното 
основното училище ”Моша Пияде” съревнование под наслов 
Игри без граници”. Програмата включваше пет интересни игри, 

които бяха в съответствие с възрастта на децата.
Небойша Йотов, секретар на Соколското дружество изтъква, 

че чрез игрите и въобще цялото съревнование "Игри без граници” 
се предоставят възможности на децата да демонстрират своя 
рчески дух и потенциали. Йотов добавя, че всички игри доставят на 
децата голямо удоволствие, но същевременно имат голямо 
чение за възпитателния процес.

Йотов допълни, че след това съревнование предстои провежда
нето и на окръжно съревнование под същото название. Ако пос
тигнат

25 18 4 5 51:28 52 
25 16 2 7 78:28 50 
25 11 7 7 44:35 40 
25 10 7 8 44:32 37 
25 11 4 10 40:49 37 

Ж*п«здмчар 25 11 3 11 40:29 38 
Радлм 
Раднмк

ПОБЕДА, 

ИЗВОЮВАНА 

СЪС СЪРЦЕ

миналата сед-

тво-25 10 3 12 $8:54 33 
25 10 1 14 2742 31 

, , 25 8 4 13 29:38 28
Звстр^Н) 25 8 3 14 3245 27
Топянчами 25 7 8 12 30:58 27
Прогрес 25 7 5 13 2735 28
»1«стр«8.(Б) 25 7 в 13 37:52 2в
Напред**
Сдрлиг 
Балкански

зна-
БСК"БАЛКАНСКИ” - ”ВИНЕР БРОКЕР” 4:2 (2:1)

Димитровград, 11 април. СЦ -Парк", зрители - 
към 2000.— Съдия - Небойша Рисшич ош Ниш 7. 
Голмайстори: Живкович в 3, Тоишч в 37 С. 
Стоянов в 60 и Цвешкович в 81 
ски

добри резултати на окръжното съревнование, учениците от 
димитровградското основно училище ще придобият правото да 
участват в републиканското съревнование ”Игри без граници”, 
което ще бъде организирано най-вероятно през месец юни в Бел
град.

,, .. _ „ мин. за ”Балкан-
. а Мишрович е 13 и Павловци в 75 минута за 

Винср Брокер . Жълти картони: Тоишч, Да- 
кин, М. Стоянов, Живкович. Георгиев. Цвешко- 
вич, Пейчев и Костов ош "Балкански", Мишро-
1м'езе 01ТП'Винср Брокег>''РОКеР ЧеР°т карШон: ”В,,НСР Брокер”: Райкош.ч 5, Джордже,,,,., 5
тезеот винед ьрокер . (Павловнм 6). Митровнч 6, Баич 6 (Радованович)
м Бальансь'' ' Ве-™;,Дов 7- Костов 8. Крумов 8. Мезе 5. Томбаш 6. Илич 6, Димим 5, Шлшшч 6
М.Стояисш8 Гюров8(Станк°в-).Дак„ч8.5.ПеП- Живадинович 6, Якоба 5 (Нпколич 6). Играч 
чев8. I ош,,', 8.3 (Дим.ггров 7.5), Георгиев 9. Цвет- срещата: Перпца Георгиев от "Балкански'' 
кович 9. Живкович 8 (С. Стоянов 8).

25 7 4 14 24:51 25
25 7_ 2 1в 25:47 23
25 8 5 14 22:74 23

Е. Д.

ПЪРВЕНСТВО ПО БЪРЗ ШАХМАТ

Иван Стоименов първенец
Шахматният клуб "Цариброд” организира за своите членове 

първенство по бърз шахмат (30 минути на състезател). От 25 март до 9 
април в първенството участваха почти всичките членове на клуба. На 
първо място се класира Иван Стоименов с 9 точки, втори е Младен 
Алексов с 8,5, трети Анатоли Пецов със 7, четвърти е Владан Игич 
също със 7, Владица Стоянов е пети с 6,5 точки и т.н. Първенството е 
традиционно и се провежда всяка пролет преди важни състезания.

От тази година ШК "Цариброд” ще се състезава в Регионалната 
дивизия по лига-системата.

на

______ В най-важната си среща фут-
б°лпетите на "Балкански" над- 
минаха себе си и заслужено 

Ш&|§Я1 спечелиха три твърде важни 
;>• точки в борбата за оставане в 
' дивизията срещу първокласира- 

У;. 'И ния в лигата "Винер Брокер”. 
ЛШШ< Домакините играха сърцато и 

въодушевиха двехилядната пуб
лика, която досега не е имала

ФИНАЛ НА ШАХМАТНАТА КУПА В НИШКИЯ РЕГИОН

ШК ” Цариброд” деветивъзможност да види такъв ин- 
тересен мач. Победата на "Бал- 

_ кански” е напълно заслужена, а
ЦГ можеше да бъде и още по-убе-
Вк.’дителна.

г?
В хотел "Мир” в Звонска баня от 9 до 12 април се проведе финалният 

турнир на шахматната купа в Нишки регион с участието на 14 отбора, 
между които и ШК "Цариброд”. Турнирът бе игран по Бергеровата 
система от 13 кръга. Накрая димитровградчани заеха девето място. 
Първи е "Нане” от Ниш с40 и половина точки и едно поражение, втори 
е "Ниш 2” - също с 40 и половина точки и две поражения, а трети "Пирот 
1 ” с 34 и половина точки. Димитровградчани спечелиха 21 точки. За ШК 
"Цариброд" играха Георги Петров, Горан Игич, Иван Стоименов, 
Петър Гигов, Владица Стоянович и Анатоли Пецев.

От 23 април до 3 май в хотел ”Наис” ще се проведе югославско 
шахматно първенство за пионери и кадети, на което ще участват и 
димитровградчани.

«еИ В следващия кръг "Балкан-
ски” ще гостува във Враня, кп 
дето ще се срещне с "Динамо”. 

О&хЛ д. с.1йШй1Р
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

Д.с.

ПОРАЖЕНИЕ НА СТАРТА Продавам два камиона:
- товарен камион "Застава 650 АД"
• товарен камион "Застава 621", специализи

ран за превоз на месо.
Камионите са регистрирани и са в движение. 
За подробни информации звънете на тел. (018) 

48-135 и 542-555, Асен Миланов.

са”РАДНИЧКИ” (ВРАНЯ): ”МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) 4:1 (3:1)
"Имахме няколко добри позиции за гол, но не 

ството в Междуобщинската футболна дивизия успяхме да ги оползотворим. От друга страна, 
Враня се срещнаха двата първокласирани отбора първите два гола домакините отбелязаха съвсем 
"Раднички" от Враня и "Младост" от Босилеград, случайно, а не чрез добре организирани атаки. 
Победиха домакините с 4:1. полувреме 3:0. Един- Обаче борбата за първото място все още не е 
ствсния гол за "Младост" отбеляза В. Глигоров в завършена. Смятам, че и за нашия отбор, и за 
74 минута. "Раднички" решаващи ще бъдат двубоите с от-

Според резултата победата на домакините е бора на "Алакинци”, каза треньорът на босиле- 
убедителна, но според показаната игра от страна градския отбор Георги Георгиев, 
на двата отбора, тази победа повече се дължи на "Младост” игра в следния състав: А. Алидини, 
футболното щастие на домакините и на малшанса С. Стойков, И. Василков, М. Глигоров, Б. Вои- 

гостите. Защото босилеградскитс футболисти нович, Г. Глигоров, А. Димитров, М. Йойич, В. 
бяха много по-добри, имаха и няколко чудесни Глигоров, В. Манасисв и Л. Динов. 
голови положения и нямаше да бъде нереално, Във втория кръг от пролетния иолуссзон 
ако резултатът беше поне равен. Но както и да с, Младост отново играе на чужд терен, този п ш 
поражението е факт, а боси ле градските футбо- с едноименния отбор от Сувойница. 
листи са изпаднали от челната позиция на табли-

В първия кръг на пролетната част от първен- ш
О

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 април 1998 година (сряда) се навършиха 
ДЕВЕТ ДНИ от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и дядо

* N
,

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
(1922-1998)

с. Дукат, Босилеградско
на

РжН На този ден дадохме деветдневна панихида на 
пШН селските гробища в Дукат. Благодарим роднини 

и съседи, които присъстваха на панихидата.

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

м. я.

цата.
ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ПИРОТ

АТЛЕТИКА ТЪЖЕН ПОМЕН

ЖЕЛЮШАНИ 

ПОБЕЖДАВАТ 

ВСИЧКИ ПОРЕД

На 21 април се навършват шест месеца от смъ
ртта на нопрожалимия ни съпруг, татко, свекър 
и дядоДЕЯНОВА И 

НИКОЛОВА НА 

ПОДГОТОВКИ В 

СОФИЯ

НЕТКО ТОШЕВ 
от с. Височки Одоровци

На тая дата в 11 часа ше 
къща на гробищата във В. 
четем паметта му.
Опечалени: съпруга Петкана, синове Бора 
ка, дъщеря Радмила, снахи Епилеада и Зо 

Синиша и многобройни роднини.

посетим вечната му 
Одоровци и ще по-

и Ми- 
рица,

”Слога” -”Жслюшо” 1:3 (1:0)
Желюшани като чс ли не признават никакви 

препятствия и побеждават всички редом. Послед- 
"жертва" бе висококласирания готбор па "Сло

га" от Велико село, когото победиха като гости. 
През първото полувреме желюшани играха доста 
слабо, което се отрази и на резултата - домакините 
спечелиха полувремето с 1:0. През второто полу
време, с подсилена защита и бързи контраатаки 
желюшани опасно застрашаваха вратата на до
макините. От три такива кон траатаки Ненов в 53, 
Васов в 66 и Ранчев в 85 минута отбелязаха голове 
и донесоха гри много важни точки за отбора, кой
то в момента е на първо място с 36 точки - четири 
повече от второкласираиия "Напредак от Извор, 
с който "Жслюша” ще се срещне в следващия 
кръг в Димит ровград.

зот

наЧетирите най-добри атлетки от АК "Же
лезничар" от Димитровград Душица Деянова,
Йелена Николова, Тамара Стефанова и 
Йелена Владимирова проведоха седемдневни 
подготовки в Звонска Баня. Спонсор им >сшс 
"Комуналац" След това Душица Деянова и 
Йелена Николова заминаха на десетдневни 
тренировки в София, където ще се готвят най- 

пистата (която не съществува в Ди
митровград) за участието си на първия турнир 
от серията ’Толямата награда на Югославия , 
който ще сс проведе на 25 май в Бар. Деянова 
ще сс състезава на 4(И) метра с препятствия, а 
Николова на НЮ метра.

ТЪЖЕН ПОМЕН
ЛЮБИЦА НИКОЛОВА 

(1905-1997)
Обичана майко, тежко ни е, че твоята снимка 
попадна на тази страница, но знаем, че "Брат
ство^ беше любимият ти вестник, който ти ре
довно четеше. Ти обичаше хората и те почитаха 
теб заради твоята справедливост. Гордеем се с 
теб. Защото ти бешо най-ценното в нашия живот, 
което изгубихме. Оставаме с вечна болка след 
тебе.
Каним всички, които желаят да присъстват на панихидата по повод 

шест месеца от смъртта на скъпата ни покойница, която ще дадем в 
димитровградската черква на 26 април тази година в 9 часа.
Дъщеря Невена и син С

много ни

Д.С.д. С. вшко
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* сатиРа * забава

1ЗСари&аищрем е кра н ИСТОРИЙКН
БОГДАН НИКОЛОВ ЗАРЕЗИЛ

ШАРЕНЕ ПЕРАШКЬЕЕдно време, когато житото 
се жънело със сърп, младите мо
ми жетварки след жетва отивали 
па седянка . Така една вечер на
правила и Кърстина , дъщерята 
на бай Мита Власакин от Иза- 
товци.Тъй като доста закъсняла, 
бай Мига сложил резато на пор
тата. Кърстина успяла да пре
скочи през дувара и попитала ба
ща си:

^ -т и-и Ата- /Мг х 
КУМИЛА- о{/

Кола

СЯ1Ш
Еве дойде и Великден, а я никоко да се накаиим да узнем 

бою за чиненье на яйца. Бабата ме скрасти съглам:
- Еве дънъска йе петък, да не си ми се върчал от лазарет 

без бою! Немой да забовариш цървену! Айде са се из- 
мъциняй!

- Не знам дали че найдем цървену. Ню комунистите 
пай-млого фабаю! - реко да се майтапим.

- Кви комунисти? Нали опи не давайоше да се чине яйца?
- Кига беоше влас - не даваоше, ама съга фабаю ли грлбяю, 

и да зпайеш: не от радос, а от жал за цървенуту бою!
- Море ти си излапел, па не знайеш кво бланташ, айде 

у])ниши ми се от очи. И без бою се не върчай!
На пазарат пайдо Ставрию и му реко:
- Отварай четири очи да узнем бою за перашкье!
- Значи, че цървиш яйца?
- Че чинимо, бабата запела, кво да праим-
- Море ко смо запели изгледа сви "че цървимо" яйца!
- Мани се, Ставрийо, от политику, може ли Великден да 

мине без шарене перашкье, ти баремка си стар човек-
- Знайеш ли, Манчо, цел живот претурам с шарене пе

рашкье, та ми омързоше и великденската шарена яйца.
- Е-е?
- Епа слушай: кига се заергьени, загледа се у йедно дру- 

госелско девойче, убаво ко трендавил. Мислим окаше се 
Кремена, а истина беше кико кремик: върляше огънъ на све 
сфане! Изгледа доста йергьенье су се полъгали по ню, додека 
йедън петък деда ми не дойде от пазар и не ми рече: "За 
другослеското вечимка и да не си помислил - "шарена 
перашка"!

Я тьгай се бе шашардисал по ню, та му ]>еко: "Я ми кажи 
кво по-убаво има от шарен у перашку?"

Он се само усмину кьисало. Не мину ни година отъгай, а 
Кремена близни без мужа Йедва тьгай разбра кикво значи 
"шарена перашка"-

- И-и?
- И-и ли? Отъгай навам ми се йе еллучило от ш а {хуните! У 

вабрикуту дека работео, на събрание, най-гласовити су они. 
Те директорът това праил, те онова не праил, узимал - давал, 
това види - онова не види, искараю га църн гявол. А после 
при директоратога те тия това казал, те ония онова рекъл, 
те не знам си кой това помислил- И йедън ли йе изстрадал 
после. Я си кьутео, ама и мене ме подквасили "кьутал съм, а 
требало да оратим_", па съм йел кьиса\ице после. Теквея 
мушкье "шарене перашкье" су ми се смучиле-

Чекай - распали се Став рия - да ти кажем и за онея 
"шарене перашкье" що пазеоше кой че купуйе бою за 
Великден, та да иду да се подмажу на комунистическуту влас 
Ако сакат да знайеш койи су, че дойдеш на Великден на 
причес и че гьи видиш: съга се първи натискаю да узну 
причес, кърсте се и на лево, и на десно_

- Не прекара ли га? По-рано човеци истина не су смеяли 
да иду у църкву, а може да су верували-

- Не кажем, има и теквия, ама има и доста "шарене 
перашкье"! Знайеш ли, кига требеше нещо да се напраи у 
предишнюту държаву, тика силно се бийеоше у груди, ребра 
че си испофоше. Че речеш: бре, ако загусти, недай боже, тия 
ич нема да жале за живот- Е, кига загусти, изпокрише се, 
премазаше се с триста бойе, великденскьете перашкье су 
нтнцо спрема ньи-

- Бре Ставрийо, ти кока си загубил доби ду з доверие, а?
- Кико, бре Манчо, да га не загубим, кига на сваку крачку 

видиш "шарену перашку" и не може да различиш с колко и 
с кикве бойе йе премазана. А да ти признайем, я се млого 
изорати, а не знам дали и ти само тека не ме подвачаш за 
бойете...

- Кико очеш - мисли! Ама я ако се върнем без бойе, бабата 
на кърс че ме разпие.

И вати да се луням из пазарат да тражим бойе за чиньенье 
на великденска яйца.

АА_
уо/пи лиТ*р 

е*
-Тате, ти ли си зарезил? 
-Море, чере, ти си за резил, а

г*. не аз!
А.Т.Г/

й Моля, без 

докачениеЯн А еЛ

л
» :Ш ПРИЧИНА;■

I & Едип димитровградски про
фесор бил поканен от приятели
те си да изпие чашка ракия със 
сутрешното кафе.

- Не смея - отвърнал той бъ
рзо. - Може би някой от учени-

I* /| *

Р
ците тая нощ не е пил и ще ме 
усети!

ц. и.

*
заведения, 
събрания- 
ош хора с Шъмни

Въирос Родна реч
Слъниешо е многолешно 
и есе шака си грее, 
но шо ще се угаси!
Аз зная сшойроиеншно -

съзнания,
Преследвана с дебела

Ош Бога благословена 
или ош вълк накадена, 
ошде да зная-вйрочем 
взимаш ше за зян - 
ош шебе бягаш някои 
кашо дявол ош шамян!? 
Полишиии 
и кришиии, 
дирекшори 
и инейекшори, 
лекари 
и ченгеша 
и ияла йросвеша.
Гонена ош 
учреждения,

соиа
до два часа щом гомакар че ще се чернее, 

Земяша (ош нас) ще се докара -
май, ще ришнеш шойа! 
РОДНА РЕЧ, 
шоз, койшо не ше

спаси!

Но ще иукнаш ли злошо и 
злобата,

когашо дойде време 
Слъниешо да не изгрява? 
Не вярвам! В иарешвошо 

на ШъмаШа,

признава,
не милее за Паисий, 
а чужд му е и Свеши

шова дяволско семе 
най-добре избуява!

Сава!
Цветко Иванов

Радко Стоянчов
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