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СТИГА
ТОЛКОВА!

С

нощи в нашата Репуб
лика бяха затворени
почти десетте хиляди
избирателни пунктове, на ко
ито гражданите в Сърбия от
говаряха на въпроса: "Дали
приемате участието на чуж
дестранни представители в
решаването на пр облема в
Косово и Метохия?" Макар и
да нямаме прецизни сведе
ния, няма и не може да има
съмнение, че огромното мно
зинство наши граждани са
отговорили с "не". Тази не
съмнено плебисцитна негация по същество представява афирмация. С това "не",
категорично се афирмира суверенитът на държавата
Сърбия и неприкосновеното
й право сама, без посредни
чество, да решава всички
свои въпроси, от най-обикно
вените до жизненоважните.
А Косово и Метохия е такъв
въпрос, в чието решаване е
недопустима никаква чужда
намеса, защото там са и за
родиша, и пъпа и сърцето на
Сърбия.
Трябва да се признае,
че не бе лесно да се отго
вори така. Свежи са все
още спомените от довче
рашните почти санкции
срещу нашата страна и вси
чки злини, които те ни донесоха - изолацията, недо
имъка на основни продукти
и лекарства дори, а да не
говорим за техническо-тех
нологическото изоставане
по отношение на света. Да,
свежи са, но народът също
така много добре помни и
"услугите" на различните
белосветски посредници и
ролята им в разграждането
на предишната страна. За
това всеки гражданин в
Сърбия преди да дойде на
избирателния пункт някол
кократно е претеглял при
чините за “да" и за "не".
Въпреки всичко, огром
ното мнозинство граждани
на Сърбия, включително и
от националните малцинст
ва, отхвърлиха чуждата на
меса във вътрешните рабо
ти на своята държава. Не
защото са против посред
ници и хора на добрата
воля, а защото, опитът по
казва това, вместо добрите
си услуги винаги до сега за
падните посредници се самопровъзгласяваха за съ
дии, които на Сърбия и
сръбския народ налагаха
само задължения, но не и
каквито и да било права.
Стига толкова! - каза
народът. А той, народът, е
най-големият суверен, го
тов да сътрудничи на рав
ноправни основи с всеки
доброжелателен, но непре
клонен пред заканите и за
плахите откъдето и да идат
те.
В.Богоея

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР
НА ДАНИЯ

НЯМА ОСНОВАНИЕ
ЗА ВЪНШНА
НАМЕСА

ДВИЖЕНИЕ. .
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СЪОБЩЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СЛУЖБА НА
ТРЕТА АРМИЯ НА ВЮ

ОСУЕТЕН ОПИТ ЗА
НЕЛЕГАЛНО ВНАСЯНЕ
НА ОРЪЖИЕ ОТ АЛБАНИЯ

Югославските граничари осуетиха преминаването на още една
група терористи, които се опитаха по нелегален начин да внесат от
В разговора си с Ниле Хелвег Петерсен президентът Мило- Албания в Съюзна република Югославия известно количество
шевич категорично изтъкна, че въпросът за Косово и Мето оръжие и военни съоръжения, съобщи информационната служба
хия ще бъде решен в Сърбия и с политически средства
на Трета армия на Югославската войска.
В съобщението на службата се изтъква, че на 19 април 1998
Президентът на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич прие към края на миналата седмица в Белград министъра година в ранните часове на деня в района на заставата ”Морина”
граничният
патрул е забелязал група лица, които се опитвали да
на външните работи на Дания Ниле Хелвег Петерсен и югосла
вския външен министър Живадин Йованович. В разговора бяха минат нелегално югославско-албанската граница, и предприел
засегнати билатералните отношения и сътрудничеството между СР необходимите мерки за спирането им. Нарушителите на границата
Югославия и Дания, както и други въпроси от съвместен интерес. обаче открили огън от автомати и хвърлили бомба в посоката на
граничарите. Бдителните пазачи на нашата държавна граница
отвърнали с огън и успели да разбият групата, а нейните членове
избягали на територията на Република Албания.
На мястото на инцидента надлежните органи са намерили три
автомата китайско производство, две полуавтоматични пушки, 16
ръчни бомби, 7 пълнители за автомати, 388 патрона калибър 7,62
мм и 3 раници шведско производство, пълни с цивилни дрехи, се
посочва в официалното съобщение.

7 243 750 ГРАЖДАНИ НА
СЪРБИЯ ИМАХА ПРАВОТО
ДА УЧАСТВАТ В РЕФЕРЕНДУМА

Президентът Милошевич в разговор с Н.Х.Петерсен
Във връзка с проявения от дамския външен министър интерес
за проблемите в Косово и Метохия президентът Милошевич кате
горично изтъкна, че това е наш вътрешен въпрос, който ще бъде
решаван с политически средства в рамките на Сърбия, защото става
дума за неотчуждима част от нейната територия. Югославският
президент подчерта, че не съществува никаква необходимост от
чуждестранно посредничество в разговорите па органите па Съ
рбия и нейните граждани и няма никакво основание за чужде
странна намеса в нашите вътрешни работи. И този път гой при
помни, че всички граждани в нашата страна имат еднакви конституциошш права и тези права са в съзвучие с пай-висшите международни стандарти.

Резултатите от плебисцита в нашата република ще бъдат
съобщени днес (петък), най-късно до 24 часа
Комисията за провеждането на референдума съобщи, че 7 243 750
граждани на Република Сърбия са имали правото да участват в това
всенародно гласуване. Както е известно, на вчерашния плебисцит
пълнолетните граждани на нашата република декларираха мнението си
по най-актуалння в момента въпрос: необходимо ли е участие на между
народни представители в решаването на проблемите в Косово и Метохия?
Според заплануваната динамика, днес до 12 часа всяка общ инска
своята”
комисия е длъжна да утвърди референдумските резултати в ”с!
община и да ги предостави на Републиканската комисия, която найкъсно до полунощ трябва да обнародва окончателните резултати от
плебисцита на цялата територия на Република Сърбия.
Тъй като този брой на нашия вестник беше отпечатан тъкмо в деня
на референдума, редакцията нямаше възможности да публикува инфор
мации във връзка с провеждането му в нашите общини и в републиката
като цяло. Подробни информации за референдума читателите ще могат
да прочетат в следващия брой, който ще излезе преди първомайските
празници.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА СЪЮЗНИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ПРЕЗ АПРИЛ ЦЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОКАЧЕНИ С 6 - 7 ПРОЦЕНТА
• Пп,*ч пт пийте три седмици па този месец цепите са покачени с 5,1 па сто • В периода януари - април цените па дребно са
увеличение около 14%Тсравиенис с декемврийското им равнище • През май се очаква стабилизиране па цените • Стоките
"от първа необходимост няма да поскъпнат през следващите два-три месеца
- И през май ще има известно покачване на цените, защото това
Статистическите данни за априлската инфлация показват, чс
не всички поспрез първите три седмици на този месец цепите са покачени с 5,1 па е характерно за всеки следдсвалвационен период сто. След като се сз,берат данните и за четвъртата седмица па къпления могат да бъдат извършени за две-три седмици. Статис
месеца трябва да сс очаква, чс априлската инфлация ще доспи пс тиците преценяват, че майската инфлация ще бъде двойно по-ниска
6 - 7 процента. Тъй като през първите зри месеца па годината от априлската, т. е. цепите на дребно ще бъдат увеличени с около
3 процента. След това се очаква да започне по-дълъг период на
цените на дребно в СРЮ са покачени със 7,2 %, с голяма точност
може да се прецени, че заедно с ръста на цените през настоящия стабилни цени - каза м-р Милован Живкович.
месец инфлацията в периода януари - април ще достигне около 14
Неотдавнашната девалвация драстично промени условията за
процента по отношение на декемврийското равнище па цените,
стопииска дейност н особено за външнотърговски сделки. Една
заяви пред в. "Политика директорът на Съюзния завод за статисот най-важните цели на тона мероприятие е да се увеличи нзтика м-р Милован Живкович.
носът, а вносът да се снеде до разумното равнище. Първите
По думите на директора Живкович пай-голямо влияние върху
ефекти на девалвацията ясно показаха, че новият курс на динара
априлското покачване на цените е оказала девалвацията па динара.
е голямо насърчение за износителите, преди всичко за тези от
Непосредствен ефект па девалвацията е поскъпването на бензина
областта на селското стопанство, понеже в тази област се
и нафтнитс деривати, а индиректните й ефекти сс съдържат о
” крият” най-големите износни потенциали па нашата страна.
увеличените цени на всички стоки, които имат вносен компонент.
Разбира сс, изтъкна м-р Живкович, и;......зара сс забелязва и нео
Доколкото ие се създадат някои драматични икономически об
правдано покачване на цените па някои стоки, защото търговците стоятелства, през второто полугодие на годината месечният ръст
остри "вик използват девалвацията като оправдание за „окач на цените не трябва да надминава 1 процент. А когато става дума
ане а цените като че ли в тях вече не е вграден черният курс па за стоките от първа необходимост (хляб, мляко, олио, захар, детергеити...), Живкович преценява, че те няма да поскъпнат през след
ващите два-три месеца. Защото в държавните резерви и складопсте
съществуват достатъчни количества, с конто може да се ииторвенира па пазара.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

СТРАСБУРГ

ЗАДВИЖЕНА
ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРИЕМАНЕТО НА
СРЮ В СЪВЕТА НА
ЕВРОПА
Искът на Съюзна република Югославия за приемането й в
Съвета на Европа е включен в отчета за германското председател
стване на Комитета на министрите, изпълнителен орган на Съвет
Отчетът беше изнесен от германския държавен секретар на вън
шните работи Хелмут Шефер на състоялото се тези дни в Страс
бург заседание на Парламен тарната асамблея на Съпета на Европа.
Комитетът на министри те официално прие иска на СРЮ от 19
март и по този начин е задвижена процедура за приемането на
нашата страна в членството на най-старата европейска полити
ческа организация. По този повод Шефер каза, че Сьпстът на
Европа е дал "ясен сигнал" на Югославия във връзка с необходи
мостта от спазване на човешките права, демократизация п правова
държава, защото това са основни критерии, конто са валидни за
всички кандидати за членство а Съвета на Европа.
Спирайки се на проблемите в Косово и Метохия, германският
държавен секретар припомни, че "решаването на проблемите в
Косово е твърде важно от аспект на стабилността в региона". Той
заяви, че Съветът на Европа е изразил "сериозна загриженост"
поради обстановката в Космст и допълни, че тази тема отново ще
бъде обсъждана на заседание на Комитета на министрите, което ще
се състои на 5 май. Очаква се на това заседание да бъде обсъден и
искът за приемането на Югославия в Съвета на Европа.
Югославската делегация, която участва на заседанието на Пар
ламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в Страсбург,
проведе голям брой разговори с представителите на Съвета на
Европа във връзка с обстановката в Косово и Метохия и юго
славския иск за членство в Съвета на Европа.

п

о повод 22 април
Деня на планетата
Земя в Нови Сад бе организирана изложба на изобретения под название "Екологически иновации против застарената техноло
гия, която замърсява Зем
ята". 22 април е провъзгласен за Ден на нашата планета, за да се припомни, че
все още няма по-подходящо
място за живот и че от нас
самите
зависи
какви условия ще
живееме утре.
I оследен
I лауреат
I 1за века
на
най-престижната лите
ратурна награда
у нас "Негош" е
академик Матия Бечкович. Напук на лауреата,
който в тържественото си
слово заяви, че "езикът е
онова, което не може да се
докове във вериги", черно
горската телевизия показа,
че и това е възможно. Тази
медия така осакати търже
ственото слово на Бечкович, произнесено в Подгорица, че от него беше из
хвърлено всичко, което мо
жеше дори да мяза на сърбизъм. Като че ли и вели
кият Петар Петрович, и са
мият Бечкович са писали
ситнореформаторски.
гр. Ниш бе подписан
договор за сътрудни
чество между Нишкия
университет и университе
та "Св. Климент Охридски"
в Битола. Договорът, който
подписаха ректорите на
двата университета само
две години след нормализ
иране на връзките и отно
шенията между СР Югосла
вия и Македония, проф. д-р
Бранислав Джорджевич и
д-р Софроние Миладинов-

в

ски, предвижда съвместни
научноизследователски
проекти, обмен на научни
информации и студенти,
както и съвместни следдипломни студии.
лед
най-сериозното
стягане на обръча ок
оло Анлонг Венг в северната част на Камбоджа,
световните агенции разпространиха вестта, че от инфаркт бил починал вода
чът на "червените
кмери" - Пол Пот.
^
И докато едни
се радват, че
от този свят си
отива един от
най-големите
' злодеи на века,
други
съжаля
ват, че смрътта
изпреварила
очак
ваното наказание, трети се
съмняват, че информация
та е точна. Именно светов
ните агенции до сега два
пъти (1996 и 1997 г.) даваха
информации за смрътта на
Пол Пот, които наскоро
обаче бяха опровергани.
докато за смрътта на
Пол Пот има и съмне
ния, напълно достов
ерна е информацията, че е
починал най-възрастният
човек на Земята. В един
старчески дом в американ
ския щат Онтарио на 117годишна възраст починала
Мари Луиз Мейор, родена
на 29 август 1880 година.
Макар че за званието найвъзрастен човек претенди
рат повече души, нито един
от тях не притежава писмен
документ за раждането, ка
то Мари Луиз. Мари е имала
десет деца от два брака, а
след себе си е оставила 85
внуци, 80 правнуци и 57 праправнуци.

РАЗГОВОР С ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ, ДЕПУТАТ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

КОСМЕТ ДА СЕ РЕШАВА
БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Обстпп.пката Космст може да бъде успокоена единствено е „а.говори между представители На
сръбското правителство и албанските лидери в Косово
лепизията, не всъщност сърбите седите на Сърбия в много голЗа да се запознае лично с об
степен носим бремето на тестановката в южната сръбска настойчиво предлагат да се вод- яма
зи наказания, коизо биха били
покрайнина, а сетне да запознае ят разговори с албанското мал- наложени срещу сръбския нас нея и депута тите в Народното цинство.
Надявам се, че най-сетне ще род.
събрание па Република Бълга
Сърбите са готови да разгория, към края на миналата сед се стигне до разговори и въиромица в гр. Прищина пребивава СЪТ чн Косово ще бъде решем парят по всички въпроси Г>е-< ус.
благоприятно.
левия. Обаче има една граница,
нроф. Велко В'ълканов, незави
от която те не могат да отстъпят.
сим депутат и председател на
* Г-н Вълканов, като незав- това с териториалната цялост и
аитифапшетки
В'ългпрекия
исим депутат можете ли да ни националният суверенитет на
съюз.
представите мнението на обик- Сърбия. По тези въпроси сърби* Г-н Вълканоя, как оценя новения българин относно кос- те няма да приемат посреднича
ството на никоя държава или
вате обстановката I» Космст, метекмя проблем?
- За мен ще бъде много труд- сила. Това са въпросите, които
след като на място водихте раз
говори с представители на ре но да говоря от името на всички щС Се решават вътре, в самата
публиканското правителство и българи. Вие знаете, чс у нас има държава. Значи, трябва да се
разслоение в населението - ио- знае, че има въпроси, които са
водача на албанците?
- Мисля, че обстановката е литичсско, икономическо, ду- жизнено важни за един народ, по
наистина напрегната и че може ховно разслоение, но мисля, чс които не може да има обсъждада бъде успокоена единствено с хората с прогресивно мислене се нс д3 не мога да си представя
разговори между представители отнасят с разбиране към сърби- някой да постави такива въпропа сръбското прави телс тво и ал тс. Ние се отнасяме към тях като си На нас, българите, да прего
банските лидери в Косово. Вся рим наши братя по кръв, вяра, варяме за това дали България
ко друго решение е пълно с опас по начин на мислене. Ние не мо- или част от нея да съществува!
ности и рискове, които застра жем да не се отнасяме със съчув
В Космет проф. Велко
шават интересите не само на ствие към тези трудности, които
Вълканов бе придружаван
сърбите и албанците, но и на на сръбският народ днес изживява.
от двама известни българ
родите от останалите балкански Искаме да се намери някакво
мирно решение, да не се стигне
държави.
ски журналисти. Единият
до въоръжен сблъсък, защото
от тях - Иван Дионисиев - е
* Правителството на Сърбия това означава нещо много стра
съпредседател на Бълга
досега 11 пъти насрочва разго шно. Аз се опасявам, че едно воро-сръбското дружество
вори п Прищина, но албанските енно стълкновение ще доведе до
лидери пито един път не се кръвопролитие, много по-стра
за приятелство.
отзоваха. Според Вас - докога?
шно от това, което беше в Босна.
- Наистина това е въпрос, Българите са загрлжени за това,
Поради това се отнасям с раз
който ме затруднява. Аз разго което става там, а доколкото
варях с г-н Ругова и му казах тък разбирам и правителството про биране към сръбската кауза,
към сръбския народ. Затова ис
мо това, че сръбското правител явява загриженост.
кам да се прояви разум, особено
ство е готово да води разговори
* Международната общност °т албанската страна, която яв
с тях. Г-н Ругова обаче заяви, че
нещата стоят точно обратното - счита, че единствено с ново ем но не си дава сметка за това на
разговори нямало но вина на барго срещу Югославия може да истина опасно положение, което
сръбското правителство!? Той се намери "ключът" за кризата създава със своята позиция.
Не трябва да се търси никакотрече изобщо, че са полагани в южната сръбска покрайнина.
- Не, не, в никакъв случаи! во външно посредничество, тря
усилия от страна на сръбското
правителство. Бях изненадан от Не искам да се налагат никакви бва да се намерят вътрешни сили
тази позиция, защото съм чувал, санкции, защото това означава за разговор в Сърбия.
Разговора води:
зная от вестниците, радиото и те- ембарго и за самите нас. Ние.съВанче Бойков

И
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РАЗГОВОР С ПРОФ. Д-Р ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ

ПАСПОРТИТЕ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ
И БЪЛГАРИЯ СА ИЗЛИШНИ

В началото на април в сгра
дата на българското посолство в
Белград, на професор Марии
Младенов по повод седемдесетгодпшнината му бе връчена поздравнтелна грамо та п възпомен
ателен медал с лика на натрнарха на българска та литература
Иван Вазов. От името па Аген
цията за българите в чужбина
към Министерския съвет на Ре
публика България високите отличия бяха връчени от българскня посланнк в СР Югославия
г-н Ивайло Трифонов.
Между гостите, които при
състваха на тържеството, бе п
д-р Драголюб Мичунович. про
фесор в Белградския универси
тет п председател на Демокра
тичния център (ДЦ).
* Предполагаме, че сте
” стари” приятели с нашия про
фесор.
- Да, запознахме се при твър
де лоши обстоятелства, на Голия
оток. Тогавашното НИ другару
вало сложи началото на нашето
приятелство.
Но за да разберете какви
приятели сме наистина, ще ви ка
жа, че аз съм и кръстник на про
фесора.
А топ сс ожени съвсем млад.
още като студент.
Когато отидохме за момиче
то в град Валево. откъдсто е
съпругата му Златия, наложи се
аз да бъда и гаранцията на про
фесора. чс е от добра фамилия.
Когато родителите на Златия
разбраха, че бъдещият им зет е
българин, а времето беше след
военно. изведнъж като че ли
спряха женндбата. Аз се намесих
п казах, че "човекът е добър и
ако нс му вярвате на него, тогава
ще вярвате па мен - аз съм сър
бин от известна фамилия!”
Нашето приятелство след
това се превърна в семейно, ин-

сме хора, близки но език, ман

талитет, обичан...
Машите отношения винаги
са разваляни от онези, които ня
мат нищо общо с Балканите Първата световна война, гермаIщпте, Ком 11 нтсриът!
Надявам сс. че п ние, и бълга
рите ще бъдем в общността на
европейските народи!
Сърбия има ин терес да раз
вива добросъседски отношения
с всички страни, а аз мисля - иайиаиред с България.
През 1965 година водих белградските студенти но социоло
гия на петнадесетдневна екскурд-р Драголюб Мичунович
сия в България. Въпреки че има
телектуално и сега е едно от най- хме преводач, още о т първия ден
дългите в моя живот, и сс рад- от екскурсията, след обед. пре
вам. че имам такъв ириятел. водачът нн бпше излишен.
"Каквпто са приятелите ти, та
къв си п ти , казва народна та по
Освен професор Марин Мла
говорка.
денов, за сближаването между
нашите два народа голяма
* Приятелството с спомогна
роля играе и преводачката
ло да разберете нашата култура,
Жела Георгиева от София.
обичаи...
Жалко е, че тя, ш,преки цял
- Особено се радвам, че той е
куп
преведени книги от сръб
човек от тази среда сз.с силен
ски на български език, не по
национален идентитот. изграж
лучи пито една награда.
дан дори п но времето на студе
Надявам се, чс ще успея да сс
ните отношения.
преборя с компетентното ми
Чрез речника, нроводачсстнистерство, каза Мичунович.
вото и още много написани кни
ги той бс п остана звено на двете
култури. С негова помощ почти
* Тогава сте научили езика
изцяло се запознах с българскл"само” за половин ден, а днес за
та култура н вашите обичаи.
това време едва ли може да се
* Надявам се, че вече загър мине границата. Не Ви ли сс
бихме лошите времена. От струва, че задгра! нишите пасношенията между Югославия и порти са излишни?
България сега са относително
- Мисля, чс са излишни. Ако
добри.
на Европа не й трябват, за какво
- Съгласен съм с вас. Сръб са ни на нас!? Веднага трябва да
ско-българските отношения са бъдат свалени всички бариери
относително добри, а трябва да между балканските страни. Найбъдат още по-добри.
добро е това да го с торим първо
Освен с професора, аз сс поз с България.
навам п с други българи. Винаги
Вамче Бойкоа
сс отнасяме приятелски - та налн

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "БРАТ
СТВО"

УСПЕШНО
ИЗПЪЛНЕНА
ЗАДАЧА
Управителният съвет на Из
дателство "Бра тство" обсъди и
прие най-важните документи за
дейността на Издателството
през миналата п настоящата го
дина -Отчета за реализацията па
финансовия план през 1997 година п програмите определе
ния на вестник "Б ратство , спи
санията "Мост" и "Другарче"
през тая година.
Както бе посочено, през ми
налата година Издателство
"Братство” с използвало целе
съобразно средствата, обезпече
ни от републиканския бюджет и
изцяло е изпълнило поста вените
задачи -отпечатани са предвиде
ните броеве на седмичника, как
то н на списания та. През отми
налата година, благодарение на
субсидии те от държавата. Изда
телство "Братство" с разшири
ло материално-техническата си
база - купени са пет компютри.
три от които за редакциите в
Ниш и два в кореспондентските
пунктове в общините Димитров
град и Босилеград. По такъв на
чин са създадени предпоставки
за по-качествена работа п пред
печатна нодготовка ма всички
издания на "Братство".
Като взеха под вниманието
съвкупните стопански обстоя
телства в страната, членовете на
Управителния съвет настояха за
повишаване на собствените до
ходи на Издателството чрез раз
ширяване па маркетинговата
дейност. Реални са изгледите да
сс реализира и тази задача, доколкото наистина сс съжшш кнн-

гоиздателската дейност, защото
след пласирането на пазара вся
ка книга ще обезпечи срсдсгва
за печатането на нова.
Управителният съвет на Из
дателство "Братство” обсъди и
отчетите за реализацията на
програмните определения на ве
стника и списанията през мина
лата година. Докато отчетите на
списанията "Мост” и "Другар
че” бяха приети без дискусия, от
четът на в-к "Братство* бс при
ет само по принцип. Членовете
ма Съвета се съгласиха, имен
но.че в общи линии редакцията е
изпълнила успешно поставената
задача - да информира граждан
ите от българското национално
малцинство на майчин език за
най-важните събития в страна та
и районите, в които най-многобройша е нашата народност. Ед
новременно стова бе отправена
забележка към авторите на от
чета, че недостатъчно са посо
чили забележките,отправени но
адрес на Редакцията заради от
делни текстове и карикатури, за
които е преценено, че прехвър
лят рамките на програмната
концепция. Поради това е поис
кано тази част на предложения
документ да се дообработн и ще
бъде разгледан и приет на пър
вото следващо заседание на Управителнпя съвет.
Членовете на съвета приеха
п документите, с конто се регламонтират основите на програм
ната политика на изданията на
"Братство".
в. Б.

АКТУАЛНО

КОСОВО ■ НЕТОЧНА ФОРМУЛИРОВКА ИЛИ ИЗКУСТВЕН ПРОБЛЕМ?

Когато сс говори за какъвто и да било проблем, се бъдат избирани. Определено число косметскп албанци
мисли преди всичко, че сме се натъкнали на трудности, никога нс са сс отказвали от зова право. Огромното
конто или трябва да преодолеем, или да вдигнем ръце и мнозинство косметскп албанци обаче не го ползват разбира сс, под нечия диктовка. Реално гледано, на пито
да сс прсдадсм.
И Косово твърде често се посочва като проблем, а един наш гражданин без оглед па националността му не
нс като въпрос. Но ако към Космст и събитията там е нарушено правото на гласуване. С отказа см да гласу
подходим със здравината на лигоката, ще дойдем до ват космстскитс албанци сс самоизолират, показвайки
извода, че Космет не е проблем, а че там има изкуствени пред лицето па цялото човечество, че не признават дър
проблеми. Кой създава тези проблеми и с какви цели/ жаната. която им е гарантирала такова право - сиреч
Никой до сега не е казвал аргументирано и конк Сърбия. Следователно съвсем съзнателно се предиз
ретно в какво се състои обсзправеността на алоанскон» виква проблем, който фак тически не съществува.
Какво се цели с това? Отговорът па из.проса е из
национално малцинство, което живее в Космет - сър
цето на Сърбия. Не казаха и нс могат да кажат, понеже вестен дори н на птичките в гората: откъсване на парче
това ще бъде в разрез с онова, което се практикува в сръбска земя. на която да сс с трои шпптарска държана.
техните държави по отношение на малцинствата. Е го Съмняваме се, че който и да било сериозен политик или
защо те измислят проблеми и сеят лъжи. А ние, граж гражданин на земното кълбо ще позволи такова нещо даните на Сърбия, най-добре знаем и чувстваме какви да се откъсват части от националната територия нлн
ветрове откъде духат на световната политическа арена. например да позволи на комшията си да отнеме част от
Америка, Германия и другите "велики* държави от- двора му и там да с трои своя къща.
Иска да разгледаме и проблемите нъа връзка с обра
данна са проектирали своя образ на тази сцена. Из- зованието. Албанското национално малцинс тво па Кос
вестна с и американската концепция за Новия световен
мет,
както п другите малцинства у нас, имаше и има
морядък, п който всички други трябва да бъдат под- съвременно оборудвани училища и факултети, в които
чинени на САЩ.
обучение то се провеждаше п па албански език. И това
Техният идеал е всеки човек на планетата Земя да
значи ис е проблем, или ако такъв има, гой е изкуствен.
има електронна татуировка, с помощта па която да се Въпросът ис с до училищата, а до отказване то на ишпследи всяко негово движение и то посредством спът- тарскитс сепаратисти да спазват учсбно-възпитатслНИНИ. Можс би ще помислите, че става дума за научна
думи фантастика, но за съжаление това е истината, защото пата нрограма, у точнена от държавата. С други КСНЧК11
те не признават държавата, която е обезпечила
за това са написани цял куп книги. Нима може да се условия за школуване. И то не само чрез финансирането
допусне такова нещо!? Самият руски президент Борис па образованието, по и държавата, която е предвидила
Елцин неотдавна бе заявил, че такива опити историята
все още не познава и че са минимални изгледите те да с програмите достатъчно простори и за изучаване на
националната история н култура на иационалноефте.
могат да се рсализиртат на практика. Уверени сме, че
Водачите нн илГкшскитс ссиарнтисти искат Ст.рГшя да
добрата сибирска мечка най-сетне ще се събуди от зим финансира
програма, която е направена в сз.всем друI а
ния си сън.
държава и която не съотвстствува на основните дър
жавни интереси на Сърбия като държава.
ИДВА ПРОЛЕТ
Следващият проблем, с който много се манипулира,
Нека ни бъде позволено да направим макар и бегъл
обзор на "погазени те" права на албанското малцинство е информирането на майчин език. I олям е иъпросм'
съществува
ли на земното кълбо държава, която да е
в Космет. Всички граждани на нашата Република имат
обезпечила такива условия за информиране ма езиците
пра ж/го да гласуват. Това означава да избират и Да
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на националните малцинства както това с направено в
Сърбия. Такъв проблем, значи, не съществува. Проб
лем възниква, когато тези средства за масова информа
ция се злоупотребяват за разкъсвано на градивната
тъкан на държаната, които гн финансира. Кон нормален
може да допусне такова нещо?
От друга страна, албанското национално малцин
ство последователно ползва всички други права, какиито са пенсиите, здравната защита п всички други при
надлежности, кои то обезпечава държавата Сърбия за
всички свои граждани. 13 такива случаи и космстскитс
шии гари признават държавата, в коя то живеят.

КОСОВО Е СРЪБСКА ТЕРИТОРИЯ
Поради всичко това от все сърце поздравявам реф
ерендума. който пред лицето на целия свят ще покаже,
че народът е най-големият суверен в една държава, ще
покаже, че по въпроса за Космет няма разногласие
между народа п държавното и политическо ръковод
ство. След едно такова изказване па народната воля,
сигурен съм, няма да се осмелят да кажат, че "обича т
народа в Сърбия, но че заради ръководството п нсговата политика тоя народ трябва да страда!"
Тероризма в Космет, поне до сега, никой от силните
па деня не е осъдил ясно п гласно. Ако сс случи да кажат
нещичко от тоя род, казват го като през зъби -така, че
едва ли сами чуват себе си.Когато терористите убиват
полицаи, те "не виждат", а когато полицията поведе
акция срещу 'терористите, те тръбите пълен глас как уж
сърбите избиват невинното население.
Английските полицаи, популярните "бобига до но отдавна не носеха огнестрелно оръжие. Но техния бобп" бе и си остава пенрнкосновен.Това обаче не важи и
за сръбските полицаи - срещу тях може да се стреля, и
те, според силните на деня, нямат правото дори да се
защитават. Е, това го няма никъде но света! Защото
една от задачите па всяка суверенна държава е с всички
средства да сс бори против тероризма преди всичко па
собствена територия. А Косово е сръбска територия,
колкото и да не се харесва това па някои.
Младей Йотои, Кладоио
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В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮЛ

ЗАСЕДАНИЯ НА МЕСТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА СПС

ИВАН МАРКОВИЧ:
” НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ
ЧУЖДЕСТРАННА ГРИЖА”
Миналата седмица се прове
де първата Общинска конфер
енция на Югославската левица
от Димитровград. Освен 68-те
делегата на тази партия от на
шата община, на конференцията
присъстваха Иван Маркович,
подпредседател на Дирекцията
на ЮЛ, Сладжана Стамснкоинч,
съюзен депутат и член на Глав
ния отбор на ЮЛ, Драган Пейчнч, началник на Пиротскн ок
ръг, м-р Драган Колев, предсе
дател на ОО на СПС в Димит
ровград, Никола Стоянов, пред
седател на ОС в Димитровград,
делегациите на тази партия от
!. V :
Пирот, Бабупппща и Бела па
ланка 11 ДруГН ВИДНИ ГОСТИ.
Отчет за двугодишната рабо
та на ОО на ЮЛ прочете предсе
дателят Георги Първанов. Тон
изтъкна, че Югославската леви
ца в Димитровград в момента
има около 350 члена, от които 40
на сто са млади хора. В изложе
нието си Първанов подчерта и
това, че от свое то учредяване до
сега тази партия в нашата общи
на е представлявала непробива
Иван Маркович говори на изборната конференция на
ем бент за онези сили, конто са
Югославската левица в Димитровград
пропагандирали великобългарската идеология. В този кон
зи, които искат да разбият нашата страна, не изби
текст той добави, че Югославската левица в Ди рат средства и ползват и най-грубите разновид
митровград е застанала срещу гражданското сдру ности на тероризма. Албанските терористи в Ко
жение Културно-информационен център "Цари сово и Метохня унижават своите сънародници и
брод" в Димитровград, което, според неговите ду ликвидират всички онези, които искат да живеят
ми са сформирали бившите членове на ДСБЮ.
и работят нормално в собствената си държава” За дейностите на ЮЛ в Димитровград и него каза между другото Маркович.
вото категорично противопоставяне на българ
Към присъстващите се обърна и Сладжана
ския национализъм в нашата среда на конферен Стаменковнч, която изтъкна, че Югославската
цията говори и Томислав Митов. Иван Марков, левица се застъпва за метериалното и духовното
генерален директор на най-голямото димитров възстановяване на нашата страна.
градско стопанско предприятие ГИД, говори за
Делегатите на ЮЛ приеха отчета за работата
актуалната обстановка в тази фирма, докато Васа на тази партия, който беше представен от Георги
Алексов се спря в речта си на икономическото Първанов, а след това приеха и Програмата на ОО
състояние на димитровградското стопанство.
на ЮЛ за предстоящия период. Георги Първанов
От името на димитровградските социалисти бе преизбран за председател на Общинския отбор,
присъстващите приветства м-р Драган Колев, Томислав Митов - за секретар, а Васа Алексов за
председател на ОО на СПС в нашия град. Колев подпредседател. След проведеносто тайно гласу
изтъкна, че Югославската левица е политически ване бяха избрани и 23 члена на Общинския отбор
сътрудник на СПС в борбата за опазването на на ЮЛ, конто заедно с още двама активисти ще
Сърбия и Югославия.
представят партията на окръжната изборна кон
Говорейки на конференцията, Иван Маркович ференция на тази партия за Пиротскн окръг.
между другото изтъкна, че всички граждани на Председателят Първанов и избраната от делега
Сърбия имат еднакви права. "Правата на национ тите активистка Снежана Симеонова ще участват
алните малцинства у нас се гарантират с консти на първия Конгрес на ЮЛ, който ще се проведе
туцията и законите на нашата страна и затова ние през юли тази година в Белград.
не се нуждаем от ничия чуждестранна грижа. ОнеБ. д.

ШЕРЕНЦИМ
8. ГОЛ.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА
ВИЦА В СУРДУЛИЦА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Прел последните няколко дни в Димитровградска община се
проведоха редица заседания на местните ор/ анилации на Социа.л.
истическатн партия на Сърбия, на които членовете на тали партия
ралисквиха за референдума. На всичките ласедания е оказана под.
крепа на инициативата на Слободаи Милошевич и решението на
републиканския парламент ла провеждане на референдум, на който
'
жителитс
на нашата страна непосредствено ще кажат необходимо
ли е участие на чуждестранни посредници п решаването на косметироблем.
Димитровградските социалисти изразиха увереност,
ския
че огромна част от жит елите на Сърбия ще излязат на референдум*
и ще се определят за ненамесата на външните политически фактори във вътрешните ни работи.
б.Д.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА НКПЮ В БОСИЛЕГРАД
ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО АКТУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

БЕЗ СТРАХ И МИМИКРИЯ
ДА СЕ ДЕКЛАРИРАМЕ
КАТО БЪЛГАРИ

11н състоялото сс на 17 април 1998 година разширено заседание
Общинският комитет на Новата комунистическа партия на
Югославия и Съюза на югославската комунистическа младеж прие
"Декларация по актуалнитс жизнени въпроси”. В началото на този
документ се изтъкна, че в програмата на НКПЮ и СКОЮ дълбоко
с залегнал принципът за уважаване на националната самобитност
на всеки народ и народност в нашата страна, включително и на
нишата, българска народност.
"Заради това ние имаме задачата навсякъде да се застъпваме
гражданите от българската народност свободно, без страх и мимикрия да се декларират като българи по народност. От казаното
произтича и становището, че в своята политическа работа сред
народа и в кореспонденцията си с него ще си служим с майчиния ни
език. На служебния език ще комуницираме на всички равнища,
относно със средите и ведомствата вън от нашата среда, в която
живее болшинството от нашата народност” - се изтъква в Дек
ларацията на ОК на НКПЮ в Босилеград.
След като се посочва, че НКПЮ е авангард на работническата
класа, който в дейността си ще се ръководи от принципите на
марксизма - ленинизма и пролетарския интернационализъм и па
триотизъм, в Декларацията се подчертава, че тази партия ще раз
вива сътрудничество на равноправни основи с левите политически
партии, докато с десните партии ще сътрудничи по най-важните
въпроси за югославските народи и народности като при това не
нарушава програмните си определения.
"Към етническата партия от редовете на нашата народност,
която е регистрирана под името "Демократически съюз на бълга
рите в Югославия" изразяваме готовност за взаимно сътрудни
чество само със законното му ръководство, вписано в регистъра на
политическите партии, по жизнени въпроси за нашата народност,
имайки предвид с нищо да не се нанесе вреда на останалите народи
в Сърбия и Югославия, относно нейната активност да не бъде в
полза на онези елементи, конто не желаят добро на нашата държава
и родина Сърбия, нито пък на нашата народност" - се подчертава в
Декларацията.
Общинският комитет на НКПЮ в Босиелград е готов да
сътрудничи и с босиле градския клон на КИЦ "Цариброд” "все
докато той е във функция на официалната политика на СРЮ и
Република Сърбия, утвърдена и залегнала в конституциите и зак
оните й, и докато служи на националното битие на нашата народ
ност, оцеляване на националното ни съзнание и самобитна култура.
От оня момент, когато преценим, че неговата активност служи на
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕ чуждестранни интереси и е от вреда на нашата народност и родина,
ние ще се дистанцираме от такава негова дейност".
Във връзка с ползването на майчиния ни език ОК на НКПЮ
оценява, че през последните години са се явили деформации, "от
които произлизат заключения, че нашата народност не иска да се
учи, пише и твори на своя майчин език". В Декларацията на НКПЮ
е
залегнало н становището, че "културните ни връзки с нашата
лемът в тази покрайнина може и трябва да се
реши само чрез откровен диалог между всички майка-родина трябва да станат организирани, така че майчината ни
компетентни фактори върху принципите на на култура, наука и изкуство да станат достъпни на гражданите от
ционалното равноправие и международната кон нашата народност, освободени от всякакъв страх".
венция за правата на човека, а не едностранчиво,
както се опитват да направят това лидерите на
В БОСИЛЕГРАД
албанските сепаратистки политически сили, чияго цел е отцеплението на тази сръбска покрай
нина от Сърбия", заяви между другото Вукович.
В хода на заседанието членовете на Общин
ската изборна конференция избраха нов Общин
ски отбор на ЮЛ, който наброява 21 члена. За
председател на ОО на ЮЛ в Сурдулица е избран
На 17 април в Босилеград бе сформирана местна органи
Горан Миленкович,за подпредседател Аца Джорзация на Новата комунистическа партия на Югославия. На
джевич и за секретар Столе Йованович. За деле
учредителното заседание е избран Местен комитет и са
гати на Първия конгрес на Югославската левица,
обсъдени няколко обществено-политически въпроси.
който е насрочен за юли тази година, са избрани:
За секретар на Местния комитет е избран Будимир
Горан Миленкович, Столе Йованович, Аца ДжорКръстич, а за касиер Винко Богословов.
джевич и Иван Волк. Избран е и Секретариат от
След като благодари за оказаното доверие, Кръстич между
7 души като изпълнителен орган на Общинския
другото подчерта, че една от основните задачи на Местния
отбор на ЮЛ в Сурдулица. Негови членове са:
отбор и въобще на партийната организация е да разяснява
Горан Миленкович, Столе Йованович, Аца Джорпрограмните насоки на НКПЮ и да събира нови членове. Той
джевич, Милутин Богданович, Драган Рельич,
добави, че от сформирането й към края на февруари в НКПЮ
Милентие Костич и Урош Маршич.
са приети двадесетина нови членове.

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ЮЛ
В рамките на изборната дейност на Югослав
ската левица на 15 април тази година в Сурдулица
се проведе заседание на Общинската изборна кон
ференция на ЮЛ. Освен членовете на конферен
цията, на заседанието присъстваха и Борислав Вукович, член на Дирекцията на ЮЛ и съюзен мин
истър на външната търговия, Божидар Здравкович, председател на Окръжния отбор на ЮЛ за
Пчински окръг и депутат в съюзния парламент,
Перица Хамидович, член на Дирекцията, Ясмина
Комленович, председател на Общинската органи
зация на ЮЛ в Раковица - организация с над 25 000
членове, и Петар Комленович, член на Градския
отбор на ЮЛ за Белград.
След като пожела успешна работа на ОИК,
Борислав Вукович говори за актуалната обще
ствено-политическа обстановка в Сърбия и Юго
славия, като при това специално се спря на об
становката в Косово и Метохия, натиска на от
делни страни от международната общност върху
нашата държава, както и на мерките, които пред
приема ръководството на Сърбия за разрешава
нето на този проблем.
"Косово и Метохия е люлка на Сърбия и сръб
ския народ и неделима част на Сърбия. Проб
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Формирана местна
организация на НКПЮ

м. я.

24 АПРИЛ 1998 г.
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(НЕ)ОПРАВДАНА ДВУДНЕВНА
СТАЧКА В ” ЦИЛЕ”
Почти незабелязано в навечерието на Велик
денските празници мина двудневната стачка в де
ловата единица Циле”, която е в състава на "Украс от Бела паланка.
Всичко започна на 8 април със "спонтанно”
прекъсване на производствения процес и искане
за изплащане на втората част от заплатата за фев
руари. Тогава е договорено на 10 април да се изплати тази част и топлата закуска, а след изготвяне на необходимите списъци да се изплати и
заплатата за март, но при условие работниците да
се върнат па работните си места. При условие че
договореното не се изпълни, а всичко е по канален
ред. сформиран е и стачен комитет от пет члена
Той достави на управителя на деловата единица и
на > крас в Бела паланка следните искания: да
се осигури едновременно изплащане на заплатите
в Димитровград и Бела паланка (в момента "Цнле изостава с няколко месеца); да се подобри
снабдяването на Циле” с необходимите материалн, за да може да изпълни производствения план;
да се проведе синдикална среща на работниците
от Циле и управителя на цех; да се организира
среща на членовете на скупщината на "Украс" от
Циле с генералния директор; да се съкрати ад
министрацията.
В рамките на договорения срок-петък, рабо

ЗАВЪРШЕНИ СА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКАТА БОЛНИЦА

тещите в Циле” получават втората част от зап
латите за февруари и топла закуска за същия ме
сец. Правят се списъци за заплата за март. Но на
0 и 16 април работниците прекратяват работа без
конкретен повод.На 16 април идват представи
тели на Общинския синдикален съвет и на ”Украс от Бела паланка. С членовете на стачния
комитет започва спор за поводите и оправдаността на стачката и разбира се, за последиците. То
гава се появиха ”на бял свят” някои данни, които
в никакъв случай не правят чест на ”Циле”, защото преди всичко засягат некачествената про
дукция в последно време, както и някои недо
пустими пропуски при опаковката на масите. По
ради това има доста рекламации от потребите
лите. Разправията можеше да трае с часове, но
представителите на ”Украс” предложиха като последен коз в играта” ”развод" между двете
""
фирми и - стачката завърши.
Нека накрая да напомним, че средната заплата
за февруари е била около 500 динара. От напра
вените списъци за март се вижда, че управителят
на цеха ще получи 1100 динара заплата и топла
закуска. Квалифициран работник-майстор ще
вземе 850 динара и топла закуска и ще се храни
всеки ден в столовата.
А.Т.

В ХЛЕБОЗАВОДА В СУРДУЛИЦА

МЕСЯТ ХЛЯБ И ПРАВЯТ СИРЕНЕ
Общественото предприятие за производство
на хляб и хлебни изделия в Сурдулица всекид
невно произвежда по 16 до 17 хиляди хляба и 22
вида други хлебни изделия. Освен хляб и закуски,
сурдулишкият хлебозавод произвежда и различни
видове млечни изделия: сирене, кремсирене, ки
село мляко, мътеница... и без проблеми продава
цялата си продукция на пазара. Както подчерта
Душан Аксентийевич. технически директор на
предприятието, този успех от една страна се дъл
жи на високото качество на изделията и, от друга
страна, на достъпните цени, особено на мякото и
млечните изделия, които в сравнение с цените на
останалите хранителни изделия са доста по-ниски.
"Капацитетът на хлебопекарницата е 40 000
хляба дневно, но поради редица обстоятелства не
го използваме стопроцентово. Засега дневното
производство от 16 до 17 000 хляба напълно задоволяа потребностите на нашите купувачи. Около
40 на сто от продукцията си продаваме в Сур
дулица, а останалата във Владичин хан, Вранска
баня, Враня, Предеяне, а през летния период и на
Власина. Засега ни конкурират две-три частни
хлебопекарници и хлебопекарницата на "Делишес” от Владичин хан, но това не ни притеснява
много, защото качеството на нашите изделия е
много по-добро от техните. Малко ни обезпок
ояват ниските цени на хляба и хлебните изделия,
които все още са под контрол на държавата, а
необходимите за хлебопроизводството субстан

ОСТАВА ОЩЕ
ФАСАДАТА
Всички предвидени вътреш
ни работи в димитровградската
болница са завършени, остава
само фасадата, изтъква Васил
Велчев, директор на Здравния
дом в Димитровград.
Както е известно, след масо
вото изказване на гражданите в
Димитровград отново да се от
крие болницата, местното само
облагане бе предимно предназ
начено за нейната реконструк
ция. Ремонтните работи обаче
доста време бяха отсрочвани в
очакване на средствата, които
съответното републиканско ми
нистерство отпусна със строго
предназначение. Работите все
пак започнаха най-напред със
собствени средства, чрез спонсорства и средства от самообла
гането, а сетне дойдоха и парите
от републиката.
По груба преценка, досега са
изразходвани около 300 хиляди
динара само за набавка на мате
риал, тъй като работата е завър
шена чрез спонсорството преди
всичко на три фирми от Димит
ровград: "Комуналац”, "Металац”и ”Градня”. Те са провели
строителните, водопроводните и
тенекиджийските работи в сама
та сграда. Във всички стаи са
спуснати таваните, стаите са ва
росани, подменена е подовата

ции към края на миналата година значително пос
къпнаха. Реалната цена на хляба при сегашната
цена на другите субстанции е около 3 динара. При
това имам предвид, че и около 40 на сто брашното
осигуряваме не от държавните резерви, а на "сво
бодния пазар”, заяви Аксентийевич.
Що се отнася до производството на млечните
изделия, Аксентийевич добави, че дневно се прер
аботват около 1500 литра мляко. Една част от това
количество осигурява нишката млекарница, а дру
гата част техните кооператори от Сурдулишка
община. От това количество около 700 литра се
преработва за мътеница, а от останалото про
извеждат сирене, кремсирене и мали количества
кисело мляко. По думите на техническия директор, и млечните изделия не се задържт в скла >|—
довете.
И при затруднени условия сурдулишкият хле
бозавод работи добре - миналата година е при
ключил с печалба от 36 000 динара, а средната
заплата възлиза на 1400 динара. Тук обаче не се
задоволяват с досегашните си постижения и гот
вят нова инвестиционна програма за увеличаване
на продукцията и разширяване на търговската
мрежа. За целта ще бъдат изразходвани около 170
000 ДМ. Безспорно добра перспектива за 70-те
работника във фирмата, от които 50 са ангажи
рани в непосредственото производство.

В Здравния дом в Дими
тровград предстои набавката
на още една линейка. Става
дума за специално комби воз
ило, което в момента се обо
рудва с необходимите съоръ
жения. С набавката на този ав
томобил
линейките
в
Здравния дом в Димитровград
стават две, което значително
ще подобри в транспортира
нето на пациентите до болни
цата.
настилка. Ремонтирани са цяло
стно всички тоалетни, уредена е
моргата. Необходимите легла и
нощни шкафчета вече са наба
вени и поставени, а останалите
съоръжения тепърва трябва да
бъдат закупени.
Болницата ще бъде клон на
Интерното отделение на пиротската болница и затова въпроса
с кадрите се разрешава в дого
вор със Здравния център от Пи
рот. Сега предстои уреждане на
фасадата, оградата и двора на
болницата. Идейно решение за
избора на бои и запазване на бо
гатите орнаменти на фасадната
част трябва да предложи архи
тектът Ранко Радович от Бел
град, който е проектант на спор
тната зала и студията ”3а по-ху
бав Димитовград”.
А.Т.

” АТЕСТ” ЗА РЕМАРКЕТА
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ДИМИТРОВГРАД

Още девет нови
квартири
С хубавото време запомня и строителният сезон зв строителпредприятие Трвдпя” от Димитровград. Продължават за
почналите през миналата година строителните работи на две жи
лищни сгради- на улица "Балканска” 20, позната като "Блед” (но
едноименна млечен ресторант) и "Чешаль”, сградата зад поме
щенията на Белградската банка. И даете сгради досега имаха с
равни покриви, а сега им се поставят нормални покриви. По този
начин се получават девет нови квартири, предназначени за свободна продажба. Както пи осведоми Славча Годороа, изпълняващ
дльжносгта директор, е работата върху тези обекти "Грпдня” е
ангажирала всичките си ''мощности". Средствата занадстройката
па сградите се подсигуряват от явното предприятие "Комуналац .
Във връзка с плановете па предприятието Тодоров преди
всичко изтиква надстройката на другата половина на солидарната
жилищна сграда, на която вече са построени пет квартири и са
разпределени по предприятия. Средствата за тях са от фонда за
солидарно жилищно строителство. Освен това а плана е включена
и сградата, известна като "Жоржовото”, за която ще бъде използ
ван същият план както и за Чешаль”, понеже н сградите са ед
накви. В момента Традия” е ангажирана и и строеж-насипване на
изля от Димитровград до Пъск.... .. а има и предложения 11 ОТ
другите местни общности за поправка на локалните пътища. Топа
е реална предпоставки за редовно получаване ни заплатите, както
впрочем е било и досега. 11ослсдпата е получена за февруари. Тъй
като недостигат квалифицирани майстори зидар......редстои да се
обяви конкурс за приемането па десетина нови.
На снимките са сградите "Блед” и "Чешаль , па конто вече се
забелязват контурите на бъдещите квартири.
ЙОТО

Авто-мото съюзът на Сърбия-технически център в Димит
ровград, факултетът по маши
ностроене от Ниш и милицията,
организираха тези дни в поме
щенията на АМСС край гранич
ния преход технически прегледи
и "атестиране ” на товарни ре
маркета и полуремаркета за ле
ки коли и трактори. През техни
чески преглед минаха 75 ремар
кета собствена изработка, наймного от конто за превозване на
дърва, известни като "дърваркн”.
Комисията, в която главна
дума имаха представителите на
факултета от Ниш, имаше наи
стина трудна задача да оцени кое
ремарке отговаря на изисквани
ята, а кое не. Накрая ”атест” по
лучиха 55 ремаркета, което е до
бра препоръка за майст орството
на собствениците. А тези, 'шито
ремаркета този път не минаха
прегледа, след като направят не
обходимите подобрени^ ще найранят това след предварително
записване, при следващата по
добна акция.
А.Т.

А.Т.
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В БОСИЛЕГРАДСКО ТРУДНО СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ ЗА ПЕНСИОННО-ИНВАЛИДНО ГРАДИНЬЕ
ОСИГУРЯВАНЕ

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НЯМАТ ПАРИ,
А ФОНДЪТ НЯМА - МИЛОСТ
Прилагането на републиканския Закон за за
дължително пснснонно-пнаалндно осигуряване
на земеделците и Боснлеградска община вече
дълго време предизвиква сериозни трудности и
недоволство сред земеделците. Затрудненията са
от различен характер: като се започне от това, че
не всички се занимават със земеделие, а са вклю
чени в списъците за осигуровка, и се стигне до
това, че нямат възможност да издължават смет
ките си на Фонда.
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПОИСКА
ОБЛЕКЧЕНИЯ
Според посочения закон всички земеделци от
централната част на Сърбия, които са родени след
I януари 1926 г. (мъже), респективно след I януари
1932 г. (жени), п са навършили 15 години, са дълВсичкн осигурени земеделци от централ
ната част на републиката са длъжни да платят
осигуровката от 1986 година насам. За онези,
които не са издължили сумите, съществуват
известни облекчения. Републиканският Фонд
за нененоно-ннвалидно осигуряване на земе
делците преди известно време взе решение и
осведоми Републиканското управление за яв
ни приходи (което събира осигурителните вно
ски), ” че е съгласен всички ненздължени суми
за пенсионно-инвалидна осигуровка за мина
лата и предишните години земеделците да
издължат на четири пъти и без лихва”.
жни да се осигурят. По-миналата година Фондът
за пенсионно-инвалидно осигуряване на земедел
ците издаде указание и поиска от органите на
управлението на общинските скупщини да изгот
вят и доставят списъци и искове за осигуряване на
всички неосигурени земеделци. А според разпо
редбите на Закона, със земеделие се занимават
членовете на селскостопанските и смесени домакинства, конто не са в трудово отношение и не се
занимават с някоя самостоятелна дейност. Разби
ра се, при условие, че са трудоспособни за земеде
лие.
Прилагайки законопредписанията, Управле
нието към ОС в Босилеград изготви списъци на
неосигурените земеделци и ги достави на Фонда.
Въз основа на тях той задължи земеделците да
плащат осигуровка. Голям брой граждани обаче
възразиха и негодуваха: едни не искат да се
осигуряват, други не искат да плащат осигуровка,

В
ДИМИТРОВГРАДСКОТО
СЕНОКОС

СЕЛО

ЗАПОЧНА ДА
РАБОТИ
МЛЕКАРНИЦА

МАНАСТИРЪТ ЩЕ БЪДЕ
ГОТОВ ДО СПАСОВДЕН

понеже не се занимават със земеделие, а почти за
всички основният проблем е в това, че нямат
възможности да плащат осигурителните вноски.
Недоволството се увеличи особено в началото на
гази година, когато службата за обществени при
ходи започна принудително да събира дълговете
- чрез конфискуване на покъщнина и добитък.
Реагира и председателят на ОС Сотир Сотиров,
като попска да спре тоя начин за плащане на
дълговете. Райчо Йорданов, началник на общото
управление към ОС, осведоми Фонда за затрудсиията, като застана на страната на земеделците.
"Боснлеградска община е крайно неразвита и
с неблагоприятни условия за земеделие. В селата
жпвят предимно стари хора, така че няма кой да
обрабо тва земята. По-голяма част от младите пък
не се занимават със земеделие, понеже от него не
могат да осигурят поминък. При такива условия
не може да има п доходи, от които да се плати
осигуровката", казва Йорданов, обяснявайки мо
тивите си да осведоми Фонда. Той пояснява, че
особен проблем представяна и това, че голям брой
хора живеят в Босилеград, а земята им се намира
в отдалечените села и те не могат да я обработват.
"Затрудненията продължават, - казва Йорданов.
- Факт е, че нашият селянин живее главно от две
крави. Даже и при условие, че продаде две телета,
той едва ли ще може да си набави по този начин
хранителни стоки и да издължи останалите смет
ки. Обективно погледнато, за пенсионно-инвалид
на осигуровка не му остават пари”.

Градинчани наистина бързат да наваксат изгубеното В|земс ко
гато става въпрос за сгроежа на манастирчето Свети Спас . Благо
дарение на добрата организация те вече поставят покрива на сгра
дата, а строежът като че ли вчера започна. Това не е изненадващо
като се знае, че всеки ден на обекта работят двама майстори, а им
помагат по няколко градинчани, понеже е договорено всеки да даде
по 100 динара и по две надници. От членовете на Съвета на местната
общост, които същевремено са и в отбора за изграждане на ма
настирчето, узнаваме, че имат намерение манастирът да бъде готов
до Спасовден, след което да остане само иконописването на вът
решността. Ако работите продължат така, сигурно ще успеят. Ос
вен многобройните спонсори ("Комуналац”, ’ Балкан”, "ТъргоФОНДЪТ МЕ ПРИЗНАВА ДОВОДИТЕ
коп”, частни фирми), своеобразна помощ оказаха и 120 ученици от
В отговора, който последва от Фонда, покрай
основното училище, които на 16 април залесиха около 1300 борчета
другото се подчертава, че в Закона и Статута на
Фонда не е предвидена възможността осигурено около манастирчето.
А.Т.
лице да не плаща облаганията поради това, че
няма финансови възможности и че притежава
'Л но па ни ч н ши ше г и
малко земя. Не е от съществено значение и от
далечеността на селскостопанските имоти от ме
стоживеенето на осигуреното лице.
Според тълкуването на Фонда, определено ли
це може да бъде освободено от плащане на оси
През есента на 1991 година в босилеградското село Барйе с
гуровката само в няколко случая: при постъпване
помощта на булдозер беше прокаран път от училището до
на работа или пенсиониране, образование, зами
местността над барските гробища. По този начин селото полу
наване на временна работа в чужбина, преселване
чи достъп до регионалния път Босилеград - Враня. Пътят е с
в друга република, по болест и при разпадане на
дължина 900 м и съкращава 35-километров (в двете посоки)
икономическото домакинство. Разбира се, за вси
път за моторните превозни средства, което потвърждава голя
чко това са необходими удостоверения. Според
мото му икономическо значение. Половината от необходимите
мнението на специалистите, за да се удостовери
за пътя средства бяха осигурени от Република Сърбия, а по 25
разпадане на домакинството, е нужно да се
процента - от Общинската скупщина в Босилеград и местното
изкажат даже и съдебните органи.
население.
В. Б.
Обаче трима братя от махала Гьошинн и двама братя от
махала Гьелини, които отдавна вече не живеят в селото, заве
доха дело против Боснлеградска община и поискаха обезще
В края на миналата седмица в село Сенокос,
тение за имота си, през който е минал пътят. Общинският съд
намиращо се в района на Висок - Димитровград
в Босилеград отсъди да им бъде заплатена онази част от имота,
ско, започна да работи млекарница на земедел
която е захванал пътят, а пътят да се ползва от цялото село
(присъди п. бр. 15/92 и 626/92). Тук трябва да се изтъкне, че става
ската кооперация "Сточар” от Димитровград.
дума
за площи от седма и осма класа, които не са обработвани
Както ни осведомиха от кооперацията, в тази мле
от собствениците им през последните 30 години.
карница би трябвало ежедневно да се преработват
Споменатите петима обаче се заинатиха и не взеха парите,
около 1000 литра овчо мляко, от което ще се прави
конто им се полагаха въз основа на съдебните решения, а
твърде качественият и широко известен сенок
поставиха няколко бариери на пътя и по този начин осуетиха
осни овчи кашкавал. Този млечен продукт се пла
ползването му. Бариерите бяха поставени от Васил, Борис и
сира на домашния пазар като екологична храна,
Петър Петрови, преселници в с. Райчиловци, както и от Стоян
тъй като старопланинските пасбища, на които па
и Станиша Найденови, преселници във Враня.
сат овците, са абсолютно чисти в екологично от
Останалите собственици на имоти, а те са над 30, не искаха
ношение. Кашкавалът в тази млекарница се прои
никакво обезщетение, защото пътят им е по-важен от имота,
звежда ръчно, т.е. по традиционния народен начин.
който не обработват дълги години.
Общественият правозащитник на Боснлеградска община
Що се отнася до централната млекарница на
беше обещал, че по служебна длъжност ще заведе дело против
ЗК "Сточар” в село Желюша, тя ще продължава
петимата,
които осуетяват ползването на споменатия път, но
да работи, но в нея ще се преработва по-малко
до ден-днешен не изпълни обещанието си. До бившия и сега
мляко, понеже определено количество от него ще
шния председател на Боснлеградска община изпратих няколко
се отделя за сенокоската млекарница. Най-важ
писмени искове да предприемат необходимите мерки и да ос
ното е, че пялата продукция на желюшката мле
вободят пътя за движение, но и те не предприеха нищо.
карница веднага се продава на домашния пазар.
Боян Найденов от Бар, родом от с. Барйе
Б. д.

ИНАТ ЗАТВОРИ ПЪТ

На централната улица "Георги Димитров” в село Же
люша, непосредствено до метеорологичната станция, са
поставени две предпазни гърбици. Зад метеорологичната
станция пък е разположено желюшкото основно училище
и детската градина. Минавайки неотдавна по главната желюшка улица, забелязахме, че шофьорите най-често зао
бикалят гърбиците и се движат и от лявата, и от дясната
страна на пътя. По този начин те нарушават правилата за
движение и застрашават сигурността на минувачите.
Б.Д.

В СЕЛО ЖЕЛЮША
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ОСТРОВИ НА МЛАДОСТТА
Емил Петров, ” Изгубени
Димитровград, 1998

острови”,
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Народна

библиотека

пнс™"Го I к„ещоПкТ1;(с1„9о8)гТОПа е НС™В;’ "-ЬР» книга, а

СЛЕД ДЕВЕТГОДИШЕН ЗАСТОЙ

КАПИТАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

култет по отбрана и защита') Зп пмч разно хоби (завършил е фаимат удоволствието да прочетат ^ 1”тровгРадчани’ които рядко
истинско културно събитите. ‘
НИГа °Т МеСТен автоР>тя е
гьрсе„РетоНГзагуДбитеТлюбовта П°вМВ г" ЛК>б°ВТа и болката-аа
късшГ^^бъде^хсщ™ В

^шамеТоТр^една

„Гп™: г™3г™::::

По-голямата

стихотворение: Не получавам нищо, което вече не съм имал” и
Крачка по крачка, моят път е дълъг, или може би, още утре
затварям кръга . Нито един весел стих, от който да се почувствува
удоволствието от живота.
1
Книгата на Е. Петров до голяма степен с оформена като цялост.
Отсъствието на по-силни метфори той компенсира със стихове,
конто твърде силно и красноречиво говорят за вътрешното състояние на душата му. А силните емоционални състояния не се
нуждаят от метафори. Те се нуждаят от искреност, която е като лек,
които по-късно помага животът да се разбере такъв, какъвто е.
Докато това не се случи - подреждат се думи.
Надяваме се, че книгата на Емил Петров е само въведение към
още по-значителни и вълнуващи творби. Трябва само да бъдем
търпеливи.
м. в.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО
"МОША ПИЯДЕ"

ОСНОВНО

УЧИЛИЩЕ

Отбелязан денят на училището
На 17 април учениците от основното училище ”Моша
Пияде” от Димитровград и техните преподаватели отбелязаха
22 април - Деня на училището. По този повод в голямата зала
на Центъра за култура бе организирана тържествена академия
за учениците от горните класове и културно-художествена про
грама за по-малките ученици. По време на тържеството за
историята на училището говори директорът Димитър Гюров,
който припомни, че то носи името на изтъкнатия югославски
революционер и политик Моша Пияде, който е пребивавал в
нашия град през 1922 година. На 23 април 1958 година с решение
на училищния съвет димитровградското училище е получило
настоящото си название "Моша Пияде”. На същото заседание
е решено 22 април да се провъзгласи за Ден на това учебно
заведение. Оттогава до днес тази дата се чества всяка година.
През следващата година училището ще ознаменува 130-та
си годишнина, тъй като първото основно училище в нашия град
е открито още през 1869 година.
На проведената тържествена академия бяха обявени и найдобрите тематични творби, писани по повод на предстоящата
среща на основните училища. Наградени бяха творбите на Ва
лентина Ставрова, Валентина Алексова и Братислав Ди
митров.
Б. Д.

БРАТИздателството на българската народност в
Югославия “Братство” в Ниш, след деветгодишен
застой издаде нова книга - антологията “БЪЛГтАрСКА ПОЕЗИЯ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА
НА ДВАЙСЕТИ ВЕК”. Самият факт, че след
толкова години застой на бяло видело излиза нова
книга на нашето издателство (макър и като съиз
дател) е събитие само по себе си. Прибавим ли
към това, че става дума за дълго чакана книга,
която несъмнено ще попълни една огромна празнота и щс доближи българското поетично твор
чество до югославския читател, ясно е, че става
въпрос за едно наистина уникално произведение.
Няма съмнение, че съставянето на антологии
е трудна и деликатна задача. Трудна и деликатна
задача са си поставили и съставителите на тази
книга - проф д-р. Марин Младенов и Татяна Ду нкова. Френският пост Пол Елпяр бе написал, че
най-добър с онзи избор, който човек прави за
самия себе си”. Но при съставянето на такива
книги винаги възниква старата дилемата между
личния избор” и "обществената потребност”.
Първата версия на книгата е направена за нуж
дите на Радио Белград - трета програма, през 1992
година, когато преди всичко е бил спазван есте
тическият принцип, а целта е била югославската
публика да се запознае с новите тенденции в бъл
гарската поезия. Без да напуска основния, естстическия принцип, сегашната версия на книгата е
трябвало да бъде съобразена и с някои нови изисквания на издателя, в случая на издателите,
защото е издадена съвместно от Издателство
"Братство” и Завода за учебници и учебни пома
гала от Белград. А новите изисквания на издателите са продиктувани от разрасналото се културно сътрудничество между Югославия и България, потребностите на студентите по югославистика и българистика към Филологическия факултет в Белград, желанието на творците от двете
страни на държавната граница по-добре да се
опознаят взаимно. Това е наложило освен естетическня авторите да се придържат и към информационння и хронологическия принцип в развитието на българската лирика, понеже сродни книги
у нас или не е имало, или пък са били правени
частично и несистематично. Изключение в това
отночение прави "Антологията на българската
поезия на двайсети век”, съставена от Милан Чурчич пез 1969 година. Книгата на Чурчич обаче
обхваща главно българските поети през първата
половина на това столетие.
С тези две книги на югославския читател се
предлага една но-цялостна представа за българската лирика през последното столетие от второто хилядолетие.
Изхождайки от информационния принцип в
Предисловието на антологията професор Младенов е дал един наистина обстоен преглед на развитието на българската литература от възникването й в края на IX и началото на X век, когато в
тогавашната българска държава на цар Симеон
намират убежище учениците на Кирил и Методий,

МАРИН МЛАДЕНОВ I ТЛТ1АНЛ ДУНКОВА

ГДТАРСКА П0ЕЗИ1А
БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
АНТОЛОГИИ
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АНТОЛОГИЯ

а след това творят техните последователи - Черноризец Храбър, Презвитер Козма, Йоан Екзарх
...(Преславската и Охридската книжовна школа),
през Търновската, която по стечение на обстоятелствата дава белег и на сръбската литература,
защото мнозина творци намират подслон в Сърбия след падането на България под турско робство (Григорий Цамблак и Константин Костенечки) и Възраждането до разцвета на българската
литература след освобождението от осмашпште.
Интересна характеристика на съвременната
българска поезия е фактът, че сред творците има
голям брой жени. Нс става дума за изключения, за
отделни поетеси, както бе до средата на тоя век, а
за истинска вълна, чийто духовни водачи са Ели
савета Багряна и Блага Димитрова. Тази нова
"женска поезия”,която се сътворява между ”готварската печка”, "пелените” и "пишущата машина'’ привлича вниманието и на университетски изследователи и литературни критици, защото
съдържа специфични елементи, различни от тези
в "мъжката” лирика. Освен с изповедността си,
тази поезия се отличава и със субективното вижданс на ролята на жената в съвременното общество. От над 90 автори представени с творбите си
в тази книга почти всеки трети е поетеса,
В. Богоев

БАБУШНИЦА

ПОТЪПКАНО МИНАЛО
Почти всяко село в Бабушнишка община до Втората
“а ^лос“
Най-голяма га част от тези красиви божи храмове поетрадаха в мирно време, значи след войната, и то от
ръцете на онези, за които бяха предназначени. За съжаление, все още нямам сведения (а добре съм осведомен)
поне елин от тели вандали да с илправен пред лицето на
поавлата, въпреки че наляво и надясно са се хвалели кой
какво е направил с определена черква. Всеизвестна е
истината че властите са наказвали всеки, който дръзне
прокара снопи или сено през чужд имот, през който
няма постоянен път, а за издевателствата над божите
храмове нс е давала пукнат грош.
Защо се случваше така? Защото държавата аиждаше в църквата като институция свой идеологически
противник, пуснал много дълбоки корени сред населеиието. Това взаимно доверие между институцията като такава и населението трябваше на всека цена да се
разруши и то в името на "светлото бъдеще’.) ози нараноичен'страх на властта бс наистина имагинерен, но
никой не посмя (гласно) да му сс противопостави, зашото рискуваше да бъде провъзгласен за ретрограден
елемент” което пък се заплащаше с една твърде висока
цеГпото-ш начин бяха създадени "инстигуционнни

"Св. Архангел" Дорно Кърнино '

нсто на черквите постепенно отслабваше и влиянието
санкционират съществуващото положение. 1 ака Хрпстос бе убит още веднъж, и то от ръцете на съвременния
палач.
Начинът на рушенето на черквите беше почти един
и същ. Под закрилата на мрака рушителите изнълпиваха мръсната си задача, а след ден- два п селото идваха
полицаи,за да направят справка със селския кмет, да
изядат подготвеното за случая печено прасе и след това
така мимоходом (пред селския магазин, за назид.шис)
ще напердашат някой от известните от по-рано бунГ твз 'бяхз пуснати и слухове че "народ небесен”, сиреч богоизбран), по всичко личи, му
Едиш |
■
У
из пойната трябваше да изминат повече от петдесет години, за да
черквите сп о»->
‘’
всеки момент могат разбере истината и да започне възстановяването на бопрагът е подк .
„
начин народа т ЖПТС храмове. Миналата година селяните от с. Долно
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телите ма село Стол построиха нова камбанария към
славянското население изобщо. Гак. ............. . I а си за
т| си „С|> Тодор-.
„ролот започнаха н подвърши^ ™сст™. итс не се възмущаваше, готовк.пе за реставрацията н на черквата "Св. Никола
О. топя никой от г орест>"И "е >к. у |1ас сс „олпгат и Бабупшица. От асе сърце приветствам пдейята за
макар чс па всеослушание заявял
, У
вз,зстановяиането па тази черква, под чнПто сенки още
истински гриж,.закато малък съм бленувал за топлината на очите на
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САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" СЕ ПРЕДСТАВИ НА МЕЖДУНАРОДЕН
ПРЕГЛЕД В БЪЛГ АРИЯ

СОФИЙСКИТЕ ДНИ НА
СМЕХА И ПРИЯТЕЛСТВОТО
В годината, в която чества
I Ю-годишипната си, самодейни
ят тъатър "Христо Ботев" от
Димитровград като представи
тел на Югославия участва в "Те
атралните дни на смеха” в Со
фия, чнйто организатор беше
държавният сатиричен театър
"Алеко Константинов". Димит
ровградските театрал 1111 самодейци досега няколко пъти са го
стували в България, но никога
не са представяли Югославия па
една театрална манифестация,
така че участието им с "Профе
сионалист” е най-голямого тяхпо постижение и високо теа
трално п културно признание.
Софийската публика, която из-

от оГП«1 сс чупи гласът па май
ката (Миряна Алсксмч). Сред
миогобройнитц културни п об
ществени дейци, конто присъс
тваха па представлението, беше
п драматургът Христо Бойчев,
чисто произведение "Полков
ник Птица" неотдавна беше иг
рано в Югославския драматичен
театър в Белград, а понастоя
щем го подго твят и самодсйц пте
оттеатъра "Хрис то Бо тев" в Ди
митровград. Бойчев не скри за
доволството си о т фак та, че не
говата драма ще играят именно
днмптроиградчанн, кои то чудес
но се представиха в София.
- Пие в Югославия имате из
ключителни актьори, пзключи-

Сцена от "Професионалист"

Освен пресата, интерес към
представлението на
димитровградския театър
прояви и телевизионен
екип на ” Ефир 2”, който
излъчи 20-мннутен ре
портаж в рамките на спе
циалното предаване за
” Априлските театрални
дни на смеха”. В този ре
портаж бяха представени
всички акть ори на пред
ставлението ” Професион
алист” и излъчени откъси
от делото на Ковачевич.
пълни голямата зала на държав
ния сатиричен театър "Алеко
Константинов” (към 400 зрите
ли), видя "Професионалист" на
13 април и с дълготрайни апло
дисменти възнагради актьорите
на това изключително представ
ление. А те й се отплатиха с чу
десна игра на сръбски и българ
ски език, което беше прието с
големи симпатии и одобрение.
ПОХВАЛА СЛЕД
ПОХВАЛА
Софийското издание
на
"Професионалист” беше 37-то
представяне на димитровград
ските самодейци с това произ
ведение на Душан Ковачевич.
Главните роли в пиесата са по
верени на Слободан Алексич,
Александър Златанов, Весна
Николова и Делча Гигов,докато

телна школа, която образова то
зи кадър. Драго ми е, че "Полк
овник Птица" е игран в Юго
славския драматичен театър и
ще дойда на премиерата в Ди
митровград - заяви Христо Бой
чев.
Той ни осведоми, че "Полк
овник Птица” се играе в 11 теа
търа в България и се подготвя в
Прилеп и Велес (Македония),
Димитровград (Югославия), а
през май ще бъде подготвен и в
Прага (Чехия).
Тъй като димитровградските
самодейци се представиха един
ден преди закриването на "Теа
тралните дни на смеха" в София,
помолихме актьора и същевре
менно управител на държавния
сатиричен театър "Алеко Кон
стантинов" г-н Рашко Младенов
да оцени онова, което беше вид
яно на сцената в продължение на
десетина дни (6-15 април).
- Радвам се, че тези театрал
ни дни на смеха са родени в Со
фия, че имат международен ха
рактер, че имахме възможност
да видим твърде добри предста
вления и че софийската публика
се наслаждава. Радва мс и пред
ставянето на димитровградски
те колеги. Малко се опасявахме
от факта, че един полупрофесионален театър трябва да играе
дело на Душан Ковачевич, което
вече е играно в София. Мога да
ви кажа, че съм много доволен и
щастлив. Всичко беше на високо
професионално равнище. Полу-

ДИМИТРОВГРАДСКОТО КХД
ГОСТУВА В ДРАГОМАН
По повод великия християнски празник Великден ди
митровградското Културно-художествено дружество госту
ва на 18 април т.г. в крайграничния български град Дра
гоман. Новият фолклорен състав към димитровградското
КХД се представи в този град в рамките на предобедния
великденски концерт, който бе организиран на драгоманския площад.
Б.Д.

ВРЪЩАНЕ КЪМ
ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ

чихме покапа да гос туваме на ди
митровградската сцена. Радуш
но приехме поканата и съм уве
рен, че в бъдеще ще имаме мно
го по-добро сътрудничество сподели г-н Младенов.
От посрещането, прескон
ференцията, коя то бе организи
рана няколко часа преди пред
ставлението, до приема, който
даде нашето посолство в Бъл
гария - всичко беше на високо
равнище. Софийските дни на
смеха бяха и дни па искрено при
ятелство.
ПРЕДСТАВЯНЕ В
ПЕРНИК
Освен димитроиградчами, в
"Театралните дни на смеха” в
Софии участваха още три теа
трални групи от чужбина: сати
ричен театър "Керемиух" от За
греб е "Упражняване на демок
рацията”, Държавният театър
от Анкара с "Азизмаме” и про
чутият театър па Александър
Калянт ”Ет естера” от Москва
с "Мургавата лейди от сонета”.
Народният театър "Иван Ва
зов” от София се представи с
"Пигмалион ’, Театърът на бъл
гарската армия с "Вещиците”,
Драматичният театър от София
със "Сън, желания и сскс в ля г\,
пата нощ , а домакинът, Дър
жавният сатиричен театър с ’...
В навечерието на последното
представление”. В рамките на
манифестацията бяха играни и
Представянето на димит
ровградските самодейци на
’ Театралните дни на
смеха” в София следяха и
членовете на югославското
посолство в България:
Нсшко Мадич, консул,
Даринка Ачимович, аташе
за културата, и д-р Сречко
Джукич, политическо-ико
номически съветник.
След изпълнението на
” Професионалист”, в
ресторанта на Държавния
сатиричен театър ” Алеко
Константинов” беше даден
прием (коктейл) за димит
ровградските актьори II
голям брой културни II
обществени дейци от
София.
"Черна комедия” от Питър Шефър и "Гаргантюа” от Рабле.
Първите театрални дни на
смеха в София показаха, че в та
зи част на Европа е роден още
едни театрален фестивал с ревиален характер. Роден е при труд
ни обстиятелства, особено мате
риални, но още сега, както каза
Рашко Младенов, е известно, че
и през идната година в София ще
има "Театрални дни на смеха".
Вярваме, че и догодина в тази
манифестация ще участва теа
тър от Югославия, може би пак
димитровградският самодеен те
атър "Христо Ботев”, който вед
нага след представянето си в Со
фия замина за Перник, където за
тридесет и осми път игра "Про
фесионалист". Димитровград
ските самодейци водиха разго
вор с ръководителите на този
промишлен и културен център
за установяване на плодотворно
културно сътрудничество и бяха
гости на вечерята, която даде
кметът на Перник г-н Андрей
Андреев.
Слободан КРЪСТИМ

24 АПРИЛ 1998 г.

Разпети петък в димитровградската черква

Димитровградската черква "Рождество Богородично не
помни толкова много хора по повод на някой християнски
празник, както беше тези дни. Окованата в скеле черква беше
I я< и; 1 да побере всички вярващи на Разпети петък, които
дойдоха да вземат участие в обиколката на черквата и в бо
гослужението, което служиха двамата местни свещеници и за
пръв път двама студенти от Димитровградско, които следват в
Богословския факултет в София.
А.Т.

ХД "КОСТА АБРАШЕВИЧ" ОТ ЛЕСКОВАЦ ГОСТУВА В
БОСИЛЕГРАД

ВЕЧЕР НА ПЕСНИ И ТАНЦИ
На 16 април вечерта в Босилеград гостува Културно-художе
ственото дружество "Коста Абрашевич” от Лесковац, едно от найстарите КХД в Сърбия и Югославия - сформирано е през далечната
1904 година. Пред почитателите на музиката и песните в голямата
зала на Културния дом в Босилеград гостите от Лесковац се пред
ставиха с автентични народни песни и танци от Лесковашкия и
Вранския край.
Пред многобройната публика пръв се представи Слободан Костич с песните: "Ой девойко, душо моя" и "Повела е Елка два коня
за вода", а след това фолклорната група с китка хора от Лесковашко. Аплодисменти спечели и Владица Стаменкович с песните
"От другата страна на Липовица” и "Една река в моя край”, както
н снежана Костич - Стоилкович с песните "Откъде си, сестро" и
"Сутрин ми е роза разцъфтяла”. С голямо въодушевление зри
телите поздравиха и младите фолклористи на Дружеството, които
се представиха с китка хора от Вранско и Повардарнето.
Културно-художественото дружество "Коста Абрашевич” от
Лесковац има над 400 активни членове, организирани в няколко
секции. Най-дейни са фолклорната и драмтичната секция и во
кално-инструменталната група "Рузмарин". Дружеството събира и
изпълнява народни песни и хора от всички краища на Сърбия и
Югославия. През досегашната си 94-годишна дейност лесковашкото КХД е участвало на много концерти и музиклани фестивали
почти във всички градове в бившата и сегашна Югославия, в Гер
мания, Франция. Белгия, България. Румъния, Турция, Австрия и
други страни. Годишно се представя с по 70 музикални и други
видове представяния и е носител на редица награди и признания.

м. я.

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

ОТНОВО СЕ
ПРОЖЕКТИРАТ ФИЛМИ
След едногодишно прекъсване, от 24 март тази година Цен
търът за култура в Босилеград отново започна да прожектира
филми. Засега кинопредставления има два пъти седмично, във
вторник и четвъртък, и то само в Босилеград. В Центъра обаче
казват, че предприемат необходимите мерки за създаване на ус
ловия за прожектиране на филми и в някои от районните центрове.
Работещите в Културния център в Босилеград са доволни от
факта, че въпреки дългата пауза и редица други неблагоприятни
обстоятелства, интересът на кинолюбителите все още е на едно
задоволително ниво. Достатъчно е да се посочи, че прожекциите на
десетината филми са били посетени средно от по 200 души, а е имало
и такива филми, при които залата е била пълна. В репертоара на
босилеградското кино за следващата седмица са включени фил
мите: на 28 април - "Дяволският адвокат", трилър, в който главна
роля играе Кевин Ламакс, а на 30 април - "Седем години на Тибет .
Ето в кратки черти съдържанието на втория филм: Хайнрих
Харар е австрийски алпинист. През Втората световна война той
загубва всичко: съпругата, сина си и цялото си имущество. След
дълъг период на безнадеждност, с последни сили той успява да
избяга от английския лагер в Индия. Попада на Тибет, като намира
душевен мир сред тамошните племена. Когато главатарят узнава
за присъствието на чужденеца, между двамата се завързва нео
бикновено приятелство, което се прекъсва от китайската инвазия
на Тибет.

м. я.
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1998 ' ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

„„ ОБРАЗЪТ НА БОТЕВ В
БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА
Още в началото
художници карикатуристи се обръщат к^м ™ I представя Жендов в карикатурата "Свобода
налото на нашия народ, към героичните
1 П ата в Жупел през 1931 г. Изправен пред
светлите имена като антипод на съвременната п
Флш"стката цензура, в позата му се чувства дисйствителност. Защото тазГе оГи^еГшите Г Г"4"”’ К°ЯТ° Г° Правн не«осегаем за земните закволи Ботев и Левски надхвърлят всяка обшеет' °Н" " Раз»°РежД?ния. Същото въздействие „мп
вена система и се извисяват Х^рило за
карикатурата 'Ботев днес” в "Жупсл” през 1933
нравственост и политическа зрялост на ‘
•'
'"Ж? Ботев е арестуван в името на
много поколения.
1 върде актуална е и днес карикатуПървата политическа сатира ние
Рата с КиР Михалаки в "Жупсл"от 1931
дължим на перото на Ботева - писа
Г1ТГ1ШЖТМПГ.
г' „
през 1938 г. Михаил Димитров. Не^ -Г
чИ*»'
Г умс1шетн с" да казпа страшни
говите огнени сатири в "Тъпън“ и
/
нетни и през нпй-диктаторскитс
•Будилник” са придружени от карн.
«** «еШ ' ***"“" Илия Бешков продължава
катурите на полския политически
•.
"
(V
традицията и през 40-те години,
емигрант Дембицки. Но едва ли те
, .
.
Колко «со|Ю се осъществиха идсса без участието на самия Христо
' Г&Г ■. ,-Ж-.
Гш.ш?,"", " Стър|.','“л през 1941 г.
Ботев, за което говори познаването
’•"•••
птГ^п.п'1 ВвЛ"КЯ Ь-ьлга.'.
на тънкостите на българските по- 'Ш&аШР к
1 "" '
°щс
иамепмпк
логически борби н тяхната смела екк™,'„ Левски"0040"”
ОИв3"’30
е родоначалник
на
СПРЕд'нн?фуг интересен въпрос е за-

*™™рСК,ш С"°рТ' “ Алско първ,,я

що образът на Левски и нравствената
НаП-многобройнн са карикатурите
сила на Апостола по-слабо са вълнували
зИГЛг
с образа на Ботев, създадени от Райко
художниците. Очевидно отговорът е в несАлексиев в продължение на повече от 30
равнимия език на Ботевата сатира и нейното години. Голяма част от тях са печатани в собвъздеиствие, както и нейната популярност сред ствения му хумуристичен вестник "Щурец”. Още
българския народ.
През 1919 г. всп. "Българан” Райко Алексиев осмя
В първите карикатури е по-трудно да се под- претенциите на народняци, радикали, стамболоберат образци в идейно и художествено отноше- вистн в карикатурата "Чий е Ботев"? Остра е
ние. Но и те са граждански ангажирани и насочени позицията му в "Кажи ми, кажи, бедни народе, кой
главно срещу партизански борби в обществено- те в таз робска люлка люлее" в "Щурец” през 1935
политическия ни живот - Чий е Ботев?" на П. г. С дълъг текст е придружена карикатурата "ШуМилев. сп. Барабан от май 1910, Генадиев на шу-мушу на Вола" в "Щурец" през 1936 г.: "А бе,
Ботевско утро на Райко Алексиев, сп. Барабан" бае Христо, за кого се отнасяше онова за иди
от май 1915 г. и др.
отите. дето го беше рекъл в механата, че у полиБотевата карикатура е особено застъпена в тиката от няколко години всеки го взема върху
литературното списание "Червен смях”, чиито себе си, та голяма смях пада.”
млади автори отстояват своите убеждения като
Темата Ботев в карикатурата е използвана от
продължители на революционното дело и дух на нашите художници и в следващите десетилетия,
войводата. Тук на карикатурата на Александър Тя е тема на Илия Бешков, Стоян Вснев, В. КоваЖендов - "Ботев в София", "Видението на Бо- чев - Тимофей, Борис Димовски, Асен Грозев,
тева” - 1920 г., "Духът на Левски", "Как би се Карандаш, Борис Ангелушев, Тешо Пиндарсв,
предрешил Левски в наше време" и "Отче. да не Тодор Цонев и много други наши художници,
си ти предателят на Левски" на Стоян Венев от
Днес, когато няма много място за идеали и
1923 г.
герои, Ботев отново ни е много нужен. И се отваря
Особено въздействие имат карикатурите на широко поле за умната и талантлива карикатура.
Александър Жендов през 30-те години. Друг Бо(От в. "Будилник")
Райко Алексиев, "Каж*
ми, кажи, бедни народе
кой те в таз робска
люлка люлее?
(в. "Щурец", 1. VI. 1935 г.)
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НЕУМОРИМИЯТ
СИНИША НЕЙКОВ
Пише: Лилия Нейкова
Творческия портрет на Синиша Нейков представяме във
връзка с юбилейната година на самодейния театър "Христо
Ботев” в Димитровград, защото трудът, способностите и та
лантът на Синиша са вградени в постиженията на тази културна
институция в периода от 1970 до 1974 година, когато той беше
ръководител на Дома на културата.
Синиша Нейков е роден в село Славиня през 1935 година
като втори от четиримата сина на Мирко и Тинка Нейкови. Той
е внук на заможния и прочут славинчанин Гьерго Нейков. В
началото училище учи при чичо си Никола Нейков в родното
си село, прогимназия - в Каменица, гимназия - в Пирот, а от 1955
година следва в Природоматематическия факултете, в групата
по биология - първо в Белград, а после в Скопие. Става стипен
диант на димитровградската гимназия и след дипломирането си
през 1961 година започва да работи като гимназиален учител
по биология и химия. Още по време на следването му го за
белязва Гордън Караман, професор и прочут спелеолог, който
включва Синиша в Центъра по техническо-технологическа
информация. След 1974 година Нейков е вече в Общинския
съвет за култура и образование, а после секретар на СИЗ за
наука и култура, с конкретното задължение да следи развити
ето на връзките и сътрудничеството на общината с НР Бъ
лгария. Той е един от главните организатори на прочутите
"Майски срещи”, които нашумяха по това време с благород
ната си цел да опознават младите и да ги учат да ценят и
уважават различните езици, култури и обичаи. Душа, неуморим

I I

•V

Димитровградска делегация, оглавена от С.Нейков (в средата),
очаква гости от България на ГКПП "Градина"

Александър Жендов, "Кир Михалаки:
- Ти ме псува едно време, драги, ама аз съм
великодушен, сега с бюста ти украсявам апар
таментите си". (Сп. "Жулел", 1. VI. 1932 г.)

Борис Ангелушев, "Чий е
Ботев" - илюстрация към фейле
тона на Ал. Жендов "Чий е
Ботев?", печатан в сп. "Жулел",
6 VI. 1931 г. (в "Литературен
фронт", 31.Х. 1963 г.)

изпълнител и вдъхновител на тези срещи беше Синиша Не
йков. Познанията си и своя опит в тази област е пренасял на
съвещания в Крагуеваци Белград. По негово време кул турното
развитие п организацията на такива срещи от малцинствени
училища в Югославия бяха в своята кулминация. От 1979 година
той се преселва със семейството сп в Ниш, където работи като
преподавател в икономическото училище "9 май”.
Сега отново обръщаме поглед към дейността му в Дими
тровград, а особено в Дома на културата, където от 1970 до 1974
година е директор п постоянен специалист-сътрудник на За
вода за изучаване на културното развитие на народите. По
негово време в Дома на културата се извърши първата фаза на
реконструкцията: разшири се сцената, партерните помещения
под сцената получиха друго предназначение, столовете в са
лона бя ха тапицирани с помощта с "Радулашка”. Самодейният
театър вече имаше своите високи постижения в художествено
отношение. По инициативата на Нейков в Цариброд гостува
Симфоничния оркестър от Белград, гостуваха Никола Радков
и Трино Симонути. Нашумелите естрадни звезди като Джо
рдже Марянович, Цуне Гойкович, Лена Лукич и др. също гос
туваха в нашия малък град.
В Самодейния театър сигурно са записани ролите, конто
той е изпълнявал, защото тогава вече пиесите се регистрираха
и точно се водеха записки за историята на самодейността. Наймного Синиша Нейков е обичал ролята си на Арсо, богатия
домакин, брат на Митко от Кощана”. Когато се пише историята
на Самодейния теа тър непременно трябва да се изброят ролите
п участието му в различните театрални прегледи.
За Синиша Нейков трябва още да се пише, неговото име да
сс споменава в юбилейните публикации, конто ще бъдат изда
дени през 1998 година. Защото този скромен човек имаше
толкова много енергия и всеотдайност, че и днес може да б ъде
пример за младите теа трални самодейци.
- Следва -
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ПО ПОВОД 44-ТА ГОДИШНИНА НА БИТКАТА НА ЦЪРНООК

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ КРАЙ И ПАРТИЗАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Още и край на февруари 1944 г. Тръпскиит партизан
ски отряд започна подготовката сп за нов поход, този
път в Босплеградекия п Кюстендилския край, къдсто да
се подготвят условията за създавано па нови партизан
ски отряди от българско1то население. За целта на 19.11.
1944 при пас беше допгьл Васил Апостолов-Дука тски.
българин от Босплеградекия край, който като местен
човек, познаващ и терена, и хората, п връзките, тряб
ваше да нп улесни при реализирането па поставената
задача. Аз присъствах па разговорите, конто Владо
Тричков води с един от най-близките сиодиижници на
Тпто - Видое Смилевски - Вата, и те се споразумяха Васо
Дука тски да бъде извикан о т I Цен трална Сз.рбпя в пар
тизанската нп база с оглед на предс тоящата разработка
на Босплеградекия край - казва Дончо Зпсполски в кни
гата си "Посмрътна изповед”.
НАШИЯТ МИША
Бяхме споделили е ръководителите на югославско то
партизанско движение в Из точна Сърбим, че във връз
ка с предстоящата масовнзацпи и с разгръщането на
дейността на тръискптс партизани на преден план из
лиза въпросът за бойнотактпчоската подготовка па ко
мандния и па редовния с ъс тав па о тряда. Голяма част от
партизаните не бяха служили войници, други бяха от
били военната сп повинност в трудови поделения. Как
да запълним тази празнота? Югослваяните се отзоваха
веднага - при тях се намирал съветски офицер с добра
военна подготовка, който провеждал специални заня
тия е партизаните по тактическа подготовка. Изпратиха
нп го още същия ден. Това бе офицерът от съветската
морска пехота Михаил Михайлов - нашият Миша. При
нас той дойде с богат боен опит п известна партизанска
закалка...
Уточнената предварително дата на тръгването 8
март била отменена, защото в оперативния район на
Трънскпя партизански отряд пристигнал войнишкият
партизански батальон "Христо Ботев"на подпоручик
Дичо Петров.
С идването на ботевцп походът спира, понеже те се
нуждаели от известна почивка, а се налагала и реор
ганизация на отряда. Броят на партизаните достигнал
около 140 души. От тогава Тръпският партизански от
ряд има в състава сп два батальона - войнишкия “Христо
Ботев” и стария състав па отряда, който става батальон
с името на апостола на българското нацпопалносвободнтелно движение Васил Левски.
Съобразно нарасналите възможности па новосъз
дадената партизанска единица се променя и планът па
похода. Първоначалната задача с открити дневни пре
ходи през Трънско, Брсзшнпко, Радомирско, Босилеградско и Кюстендилско до Рила и Осоговска планина
да се създада г условия за възникване на нови партизан
ски отряди в краищата от двете страни на границата и
да се разбие местната реакция, която раздухвала пювннистическа омраза към партизаните изобщо. Едновре
менно с това е трябвало да се отвлече вниманието на
концентриращите се противникови сили срещу парти
занската база в Църна трава.
“Това е голямата пролетна операция "Радан”, която
фашистите проведоха от 18 до 28 март 1944 г.. насоч
вайки я едновременно срещу нас и срещу сръбските
партизани,- спомня си Зпсполски. - При извънредно
тежки зимни условия срещу нас бе изпратена вече 40хилядна армия. Главната й цел беше да унищожи на
пълно взаимодействието между българското и сръб
ското партизанско движение, като смаже бойните нп
формирования и базите ни в района. За да избегне обръ
ча и да разработи нови терени за създаване на други

Щ

Щ|

ЮЩ

В

в

Въпрос: Нае сме се заселили а Желкииа ош Ддаговпша. Коужа уеиа сме и много обичаме уа се заелажуаме с Прясно слауко, а а Желю/па ош юни супи плоуоае настигаш уруга: череши, ягоди, орехчета, вишни,
малини, сливи, къпини, кори ош любеници, утлн... Доуа
Тодорка само вари, вари, вари, а пие кусамс, кусаме,
кусаме... Доуа Тодорка се е пзхптрпла и през зимата уа
пи Приготвя вкусно слауко ош стафиди (сухо грозде).
Обаче уокашо сладкото ош сшафпуп се сварява за
кратко време, когато се приготвя ош пресни Плоуове,
нк> винаги се "оувърне”, разрежда и ние безкрайно
дълго трябва уа чакаме да се свари.
Чичо Асене, защо сладкото се "одвърща”? Може ли
някак доуа Тодорка да избегне ''оувърнуването”, а пие
скомипаша, която пи хваща, уокашо сладкото не се
сгъсти?
Отговор: Деца, завиждам ви, че си имате дода То
дорка... А защо в един момент на варенето се получава
разреждане (”одвърнуване”), най-добре ще разберат
ония, които са изучавали строежа на клетката. Обаче

парти зпнски огряд и. Гр1»пск пяг отряд предприема па 14
март 1944 г. поход е двата си батальона на юг по про
тежението на старата пи граница е Югославия.
За няколко дни изминахме определения маршрут от
Църна трапа през 11оао село, Оппипщп, Радоапица до
крайния пункт - Църна река, къдсто останахме диа-три
дни, починахме си п конкретизирахме плана си за дей
ствие па българска територия. Помощта на населени
ето п сръбските партизани нп бе осигурена през целия
преход до Босилеград-даваха ни подслоп, храна, водачи
на непознатия терен. Ако не бяха те, каквп то страшни
виелици нп ез.провиждаха н какъвто дебел сняг газехме
в тези планини, последиците щяха да бъдат катастро
фални...
СТРАННО ЯВЛЕНИЕ
Предстоеше да навлезпем в Босплеградекия край,
к ъде то станахме свидетели на странно явление. Хората
бяха чисти българи, по бяха много недружелюбно нас
троени к ъм нъор'ъжепата антифашистка борба. Обяс
нението не беше сложно - от един страна, досега тук не
бяха идвали партизани, а от друга, фашистката пропа
ганда тръбеше наляво и надясно, че партизани те, които
действат м околните райони са исликосръбски шовин
исти... Отровено от дезинформацията, местното насе
ление гледаше към пас като на врагове.
11одходихме към Босилеград не отк ъм Трънско, а от
съвършснно непознат за нас терен п го приближихме
откъм юг. 11рсдвиждахме да то нападнем рамо су трин та,
ненадейно п от няколко страни. За да стане така, тряб
ваше да отседнем в с. Църнощица. та следващата нощ
след още един преход да се озовем пред града. Между
временно разузнаването ни донесе, че при Босилеград
снегът се е стопил п че там е разположена разгаш.ената
елховска дружина, която едва ли ще ни окаже съп
ротива.
Завзехме Църнощица на разс ъмване и разположихмс отряди по к ъщи те, като поставихме нужна та охрана.
Независимо от това, през постовете се промъкнали чле
нове на “обществената сила”, отишли в Босилеград и
съобщили за нас. Сутринта босилеградският гарнизон
нп нападна, подпомогнат от местната полиция н “об
ществената сила”. Веднага с Дичо Петров организира
хме отбраната, разпоредих да се вземе храна о г селото
п сс изтеглихме на по-добра позиция на връх Църноок.
Боят прод ължи през целия ден. За пръв път видяхме
срещу нас да се бият около два батальона попска и
полиция, а заедно с тях п въоръжени селяни. Досега
селянин не беше вдигал ръка срещу нас...
Отрядът ни вече беше разкрит, врагът нп беше осве
домен за нашата численост и въоръженнпс и щабът ни
прецени, че при топа положение няма смиел.-т чл ос1аиаме повече в Боснлс| радско. кьдет и дрмп наши
акции биха били осъдени па неуспех по съший- при
чини. Единодушно репшхмо да сс прсхвл>рлнм в Кюс
тендилско, къдсто да търсим вр ъзка с техните парти
зани.
Вечерта се измъкнахме от вражеския обрл.ч около
връх Църноок и сс спуснахме в с. Зли дол, къдсто разуз
навателното ни отделение бе посрещнато с пушечен
огън. Седна чета п няколко картечници,с“ура”и песни
разпръснахме въоръжените селяни, но попаднахме н на
друга засада в цен търа на селото, начело с кмета, тежко
ранен в боя. Разгромихме п тях и направихме събрание.
За първи път партизаните разговаряха открито с хо
рата - разясняваха им целите па нашата борба, иззехме
укритите от кмета и други те властници дефицитни сто
ки и ги раздадохме на населението, а кмета - спекулант
и черноборсаджия - го осъди село то. Усетихме как леденай-напред да се разберем що е сладко. Според специал
истите, сладкото е хранителен продукт, който се състои
от: 1) цели или парчета плодове п 2) захарен сироп.
Сиропът трябва да съдържа най-малко 80% захар, за да
сс запази от плесенясано. Захарта не позволява на пле
сените да всмукват вода от сладкото, а без вода животът
с невъзможен.
В специализираните цехове сладкото сс произвежда
чрез смесвано па предварително подготвени плодове и
сироп. С горещата смсс сс напълват буркани те и - го
тово!
В домашни условия най-напред се кипва водата, до
бавя се захар и в получения сироп се сипва плодовата
суровина (студена). Варенето продължава до сгъстя
ване на сместа. С пощипването на температурата сла
дкото изведнъж сс разрежда.
- Тюх, бре, сладкото сс одвърну! - ядосват се домак
ините.
Обяснението па това явление е просто п сс дължи на
разликите между свойствата на живата и нежива тъкан.
Цитоплазмата - клетъчната стена па живата клетка - не
позволява ма клетъчния сок да се излива от клетъчното
мехурче. Но когато високите температури разрушат
цитоплазмата, тя се съсирва и сокът свободно изтича
извън клетките. Ако се знае, че този сок съдържа около
90% вода, тогава е съвсем нормално да очакваме, че п
сладкото ще се разреди приблизително два пъти повече
от нормалното. Значи, клетъчният сок в растителните
клетки е като в капсула: щом отворим капсулата - той
се излива навън.
Не остава нищо друго, освен да подкладем огъня п да
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ЧОВЕК, ГРАЖДАНИН
И ВОИН
Авторът па мемоарната книга ” Посмъртна изпо
вед” Дончо Зпсполски е родей на 16 март 1920 г. в с.
Ярлоипи, Трънско. Младен Порои Гнгои (Дончо Зненолски) завършим прогимназия в родното си село м
през 1934 г. постъпва п гимназията в Трън. Същата
година етапа член на 1Г1.здз.ржатолнотодружество н ца
РМС (Революционния младежки съюз - нещо като
югославският СКОК)). През 1939 г. е приет за член на
Б1Т1(к) и същаги г одина привлечен за член па ОК па
ЬРП(к) п Трън. От 1937 до 1942 три нъти е арестуван
от полицията заради активното си участие » револю
ционното движение, а от февруари 1943 г. минава в
нелегалност н поради липса па партизански отряд в
Трънско се прехвърля към югославските партизани,
при които остава до юни същата година, когато се
завръща в създадения вече'I ръиски отряд. От септем
ври 1943 до 9 септември 1944 година заема последова
телно длъжностите: началник-щаб и командир на
Трънскпя партизански отряд, командир на Втора со
фийска иародоосвободитслна бригада, заместник ко
мандир на Първа партизанска дивизия и на 18 май 1944
г. е произведен в чин полковник на НОВА, потвърдено
от б ългарското правителство на 11. IX. 1944 г. В I фаза
па Отечествената пойна участва като командир на I
гвардейски полк и след уволняването от войската по
свое желание заминава да следва в Московския универ
ситет през 1949 г. На 9 април 1951 г. с аресту ван и до
началото на януари 1954 г. е в Държавната сигурност и
в ТВО Белена, обвинен за шпионаж за английското
разузнаване и за 'Гито. заради взаимодействието с юго
славските партизани но време на въоръжената борба
против фашизма. Известно време след това работи в сп.
„София” и етапа член на СБЖ, а след довършване па
висшото си образование в .Москва сс завръща в
България и става преподавател във Военно-техниче
ската академия. До 1970 година, когато е уволнен по
собствено искане и косато категорично се разграни
чава от управляващата върхушка, заема различни длъ
жности във Военната академия. До смрътта си на 22.Х
1989 г. е пенсионер. Мемоарната му книга „Посмъртна
изповед” е отпечатана през 1997 г. и е подготвена от
съпругата му Мария Знснолска.
пата стена помежду ни започна леко да се топи. Ве
черяхме н взехме храна със себе си. като заплатихме
всички разходи, направени от населението. Бяхме по
паднали в район, отново се убедихме в това. неразработен и неосведомен за задачите на въоръжената ан
тифашистка борба, който беше в плен на официалната
пропаганда п в който народът се отнасяше не само
резервирано, но н враждебно към нас. Не се искаше
обаче кой знае колко, за да бъдат спечелени честните
хора за нашата кауза... Просто трябваше да се навлезе
сред тях, а досега нс е имало кой. Васо Дукатски, който
вървеше с нас от началото на похода, тежко преживя
ваше политическата апатия на своите земляци. Нямаше
да мине много време обаче и той щеше да стане първият
командир на местния партизански отряд, а хората щяха
да отворят душите сп за нашата правда.
- Следва -

Подготвил: В. Богоев

продължим варенето. Водата полека се изпарява, а за
да не загори сладкото (карамелизацня и карбоннзацня)
домакините непрекъснато въртят лъжицата и сладкото
постепенно се сгъстява. Сгъстяването е последица не
само от изпаряването на водата, но и от взаимното
свързване на пектиновите полимери от суровината в
гъста мрежа. Затова сладко от плодове с много пектини
- сливи, дюли - се оставя малко ”недокипено”. С изстиването на продукта сгъстяването продължава. Пнтате:
Има ли цяр” за разреждането? Предлагаме ви два на
чина:
Единият е да сс съкрати времето на варене, за да не
хваща "скомината” децата. Е, вярно е, че се получава
по-рядко сладко, което п по-лесно се разваля, но това не
е толкова важно, щом се консумира веднага, а за микро
бите нищо не остава.
Другият начин е преди варенето плодовете да се поизсушат на въздух (в никакъв случай не трябва да се
прецеждат или задуишат). а полученият сок нс трябва
да се изхвърля с отпадъците. Плодовият сок е много
хранителен н всъщност' той осигурява добрия вкус на
сладкото - единствено водата в сока е излишна.
На дода Тодорка й препоръчваме когато вари сладко
от желюшки сливи модрици и сараджета, да слага в
плода по парче орехови ядки, а в сладкото от стафиди пръчка (плод) ванила. Стават по-вкусни.
Протоколист: С. К.
(В следващия брои:
Замразяваш вишни, а размразяваш вишни със сок)

штш

СПОРТ ® СПОРТ

в СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ЮГОКУПАТА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ФУТБОЛ
МЕЖДУОБЩИНСКА
ВИЗИЯ ВРАНЯ

ОЩЕ ЕДНО ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ

Динамо” (Враня) ” Балкански” 4:0 (2:0)
Пред около 700 зрители на градския стадион
пач-Л?н,НЯ д,1митовгРаДскпте футболисти претърпяха още една теж^п
<г “г
нните ^Пином^
и!
Уб °Т
отб°Ра на Домак
ините
Динамо и
намалиха
шансовете
си
за ос
таване в дивизията,
с гол от дузпа и когато през последните минути на
”Балкански”Вели^овСЪДИЯ
ПОБЕДА
НА
СРЕЩАТА

-

"ЖЕЛЮША"

В

ДЕРБИ

” Желюша”-” Напредак” 2:0 (1:0)
В пепби спетя
\гту
пкпъжнп Ре1Дата от А1а кръг от първенството
4 днвизня Пирот, в Димитровград се
- „Рв^,п1.‘ппг,?п^^"-нН"ЯТ ОТб°Р нат Желюша"
р
р ният Напредък от Извор. Срещата спечелиха желюшани с 2:0 в един твърде
динамичен мач, които надмина ранга на състезанието. Герои на мача бе вратарят Иовичич. който спаси дузпа в четвъртата минута, и което всъ-

ФУТБОЛНА ДИ

” МЛАДОСТ” ОТ
СУВОЙНИЦА
НАПУСНА
ДИВИЗИЯТА
Във втория кръг от пролетния пол у сезон от
първенството в Междуобщинската футболна
дивизия Враня Младост” от Босилеград спе
чели три точки без борба, защото едноимен
ният отбор от Сувойница, с когото трябваше
да играят босилеградчани, се отказа от по
нататъшните състезания.
В третия кръг босилеградският отбор ще
бъде домакин на футболистите на "Павловац . По думите на треньора Георгиев, неговият отбор е по-силен и очаква нови три точки.
м. я.

щност и реши мача. С 1:0 Алсксов откри резултата с благодарение на чудесен гол от пряк свободен удар от 25 метра. На 2:0 повиши Ненов, с
което желюшани изпревариха "Напредак” със
седем точки и един мач по-малко. В следващия
кръг "Желюша" ще се срещне с "Пърчевац” от
Пирот,

В РАМКИТЕ НА АКЦИЯТА "ФУТБОЛ В УЧИЛИЩАТА"

Окръжно първенство в Димитровград
На 29 април т.г. в Димитровград ще се проведе
окръжно първенство по малък футбол за средношколцн в рамките на инициативата футбол в
училищата” Покровител на първенството е Футболният съюз на Югославия, а ще се организира

” Балкански”

от окръжния футболен съюз в Пирот. Участие ще
вземат средните училища, победители в своите
градове - Пирот, Бабушница, Бела паланка и Димитровград. Победителят ще продължи състезанията в Източно сръбския регион.

Радан” 0 :1 (0 :1)

Димитровград, 24 април 1998 г. Сйоршен иеншър "Парк”, зри
тели - 1000, тревист терен, слънчево и благойрияшно за игра
време. Съдия: Миодраг Аншич от Ниш - слаб. Голмайстор: Сшаменкович в 9 мин. Жълти картони: С. Стоянов и Станков от
"Балкански" и Злииштти; та "Рауан".
Играч на срещата: Д. Кръстим 85.
В двадесет и шестия кръг на Сръбска дивизия - група Ниш в
Димитровград се срещнаха два отбора от долната част на таблицата. В този решаващ мач "Балкански" игра без девет титуляра и с
5 - 6 дебютанта в Сръбската дивизия. Димитровградският футболен
отбор „е е играл по-слаб мач в този сезон, докато гостите с лисниплинирана игра, всеотдайност и добра тактика спечелиха три точки,
с помощта на които най-вероятно ще запазят мястото си в дивнзията "Балкански” има само теоретични шансове за оставане в тази
п*ю.
™
У
дивизия.
Победния си гол гостите постигнаха още в 9 минута и до края
на мача успешно защитиха вратата си, докато домакините нападаха
стихийно и не създадоха почти нито едно голово положение.

«■рГ*НАШЕНСКА ТРАПЕЗА
МУСАКА ОТ СПАНАК С
ТВЪРДО СВАРЕНИ
ЯЙЦА

Спортни срещи
на електричарите

и _
с На 25 апРил тг- в Димитровград ще
бъдат проведени спортни срещи на работещите в електроразпределителните
предприятия от територията на бившия
Н”шки Реги,?н- В СР_СЩМТС ■«<= участват
°тб°Р" иа Дистрибуциите от Ниш,
Прокупие и Пирот (в пиротския отбор
са ................. . състс™тели от ЕлектроРГкГ^пр^Гвстели^ГТтонье^
” от Алексинл
^
1
__ ________ ______ _
В програмата „а спортните срещи
на електричарите са включени следни
те спортни дисциплини: изкачване по
стълбове, пикадо за жени, стрелба за
жени и мъже, тенис на маса, шахмат и
малък футбол.
д. с.

няколко стръкчета джоджен и ги пуснете вън
вряща подсолена вода. След около 20 минути
прибавете кашица от 2 лъжици брашно, раз
мито с оцет. Доварстс супата. Щом я свалите от
огъня, прибавете мрясио масло колкото голям
орех. Застройте я с 2 яйца и я поднесете е пър
жени кубчета от хляб.

99 РАДНИК” ПО-ДОБЪР
ОТ” МЛАДОСТ”
"МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД): "РАДНИК” (СУРДУЛИЦА) 1:5
(0:2)
В третия кръг от състезанията за Югокупата на територията на
Пчински окръг на 15 април се срещнаха отборите на "Младост” от
Босилеград и "Радник” от Сурдулица. В интересната и спортсменска' среща по-добри бяха гостите, които заслужено се класираха за
четвъртия кръг. Резултатът от 5:1, полувреме 2:0, е реален и
съответствува на възможностите на двата отбора. Впрочем, никой
от 300-те зрители, които присъстваха на мача, не очакваше фут
болно чудо - победа на техните любимци и класиране за четвъртия
кръг. Защото "Радник” се състезава в Сръбска футболна дивизия,
а босилеградският отбор е с две позиции по-долу - в рамките на
Окръжната футболна дивизия Враня.
Още след първия съдийски сигнал гостуващият отбор започна
да играе с добре организирани атаки и вече в 4 минута А. Станкович
със силен и точен удар улучи вратата на противника. След този гол
нападателите на домашния отбор пропуснаха две доста добри
голови положения, а когато в 27 минута гостите реализираха една
контраатака и Д. Стойкович отбеляза втория гол за своя отбор, вече
беше ясно кой ще бъде победител.
И през второто полувреме играта на двата отбора не се промени,
въпреки че и единият, и другият отбор замениха по двама фут
болисти. Състезателите на "Младост” атакуваха безрезултатно, а
гостите продължиха да отбелязват голове. В 55 минута в списъка
на голмайсторите се включи и В. Салиевич, а след това с два гола и
С. Мантарков. Единствения гол за домакините отбелязва С. Ва«“ков в 85 минута.
Младост ’: Г. Митрев (А. Алидини), С. Стойков, И. Василев, М.
Глигоров, Б. Воинович, Г. Глигоров, Л. Динов, В. Глигоров, А.
Ковач (А. Димитров), В. Манасиев (С. Василков) и М. Йойич.
м. я.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 22 април 1998 година почина нашият скъп и непрежалим съпруг,
баща, свекър, тъст и дядо
БОЯН СТОИМЕНОВ МИЛЧОВ
(1927-1998)
от с. Долна Любата, Босилеградско
Осведомяваме роднини, приятели и познати, че нашият скъп
покойник беше погребан на 23 април на долнолюбатските гроби ща.
Поклон пред светлата му памет!
Вечно ск|ръбящи: съпруга Ветка, дъщеря
,
Миряна, синове Милчо,
Асен, Кири/
ил и Зоран, зет Лешек, с:нахи Барбара, Борка, Леонка и
Лена, внуци и внучки

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 11 май т.г. се навъ ршва една год!ина откакто
не е сред нас нашият• мил съпруг, баща, тъст и
родн ина
ДРАГОЛЮБ СТЕФАНОВИЧ
Вечно ще пазим в сърц ата си спомена за твоя
скъп л ик. Ще си спомням<е за теб с уважение и
благодарност. На 11 майI ще посетим неговия
вечен дом на димитровградските гробища и ще
положим свежи цветя_.
Скърбящи: съпруга Йелка, дъщери Миряна и
Светлана, зетьове и останали роднини.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 ап рил 1998 година се навършват три тъ
жни години от смъртта на нашия съпруг, баща,
дядо и тъст
ВЕЛЧО НИКОЛОВ
от Димитровград.
Времето, което минава без тебе не намалява
нашата болка и не донася забрава, Вечно ще
носим в сърцата си с помена 5а тебе.
На тази дата в 12 часа Iще посетим вечния му дом
на димитровградскитез гробища и ще положим
цветя.
Опечалони: съпруга Дара, дъщери Соня и Гордана със семействата си.

.А

ПИЛЕ - КАША

Залсйте със студена вода 1 изчистено и изми
то пиле и го сложете на огъня да заври. 11осоИзчистете и измийте 1 1/4 кг спанак. Наре летс го и го сварете. Извадете го от бульона и
жете го на едро и го сварете в подсолена вода. го нарежете на порции.
Запържете 5 равни лъжици брашно е 1/2 чаОгцедете го и го накълцайте на ситно върху
ша масло и го разредете с бульона от пилето.
дъска'
Запържете 2 равни лъжици ^брашно с 3-4 лз>- Оставете кашата да ври ма слаб огън 8-10 мижици масло. Прибавете спанака, залейте го с 1 II уТИ.
Разпределете месото но чинии те и го залейте
паша прясно мляко и го оставете да заври. По
ръсете полученото гъсто пюре с черен пипер и с горещата каша. Полейте всяка порция е по 1
лз,жичка масло, запз.ржено с малко черпен го опитайте на сол.
Сварете твърдо 3 яйца, обелете ги и ги на- пииер.
режете на тънки кръгчета. Изсипете полови
ПЪРЖЕНИ ” ЛЕБЕДИ”
ната спанак в електрическата зенджера или в
малка тавичка. Наредете наричаните яйца и ги
Разбийте на сняг 5 белтъка и прибавете 2
поръсете с черен пипер. Разстелете отгоре ос лъжици брашно, ситно настъргана лимонова
таналия спанак. Залейте мусаката с 3-4 яйца, кора или 1-2 праха ванилия. Разбъркайте леко
разбити с 1/2 кг кисело мляко, и я запечете в см сега. Требвайте е лъжица от нея и пускайте в
силна фурна.
обилно вряща мазнина да се изпържат лебе
дите”. Извадете ги с решетеста лз.жица и вед
ПРОЛЕТНА СУПА
нага ги потопете в сироп, приготвен с 2 чаши
Изчистете и нарежете на ситно 3-4 стръка захар и 3 чаши вода. Като се напоят добре, иззелен лук, 2 стръка чесън, 1 връзка магданоз, вадете ги в чиния и ги порз.сезе с пудра захар.

24 АПРИЛ 1998 г.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 ноември 1997 година се
навършиха 27 години от смъртта
на нашата майка и баба
АНГЯ ГЕОРГИЕВА
от село Радейна.
На 12 януари 1998 година се
навършиха 14 години от смъртта
на нашия баща и дядо
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ
от село Радейна.

На 27 април 1998 г. се навършват
три години от смъртта на на
шата мила и непрежалима съпруга и майка

ш
ИРу:]Е
Д
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА
от Димитровград.

Никога няма да забравим добротата, с която ни дарявахте. С любов
ще пазим спомените за пашата скромност. Вие бяхте нашата гордост,
нашата любов, нашото щастие. Нека всички които ги познаваха и
обичаха, си спомнят за тях.
Опечалени: син и съпруг Цаотан, дъщеря и внучка Невена и син и
внук Васил със семействата си.

©

* сатиРа * забава

Моля, без
докачение

ЗСа рика шу ре и е кран
НИКОЛА ДЕНКОВ

(ХУ)МОР в
НАШАТА
МАЛЦИНСТВЕНА
ЛИТЕРАТУРА

( Синко-ти от кои беше...?'
I - КАК ДА Ви КАЖА ....!■■■ 1-.

Един наш "известен” ра зказпач е написал и следното: ”С<п>ршиха се божичени Пости и хо
рата Почнаха да колиш агнета
и Прапят гозба за Колеца”.
Който отгатне какао е искал да
каже авторът, ще получи по
дарък за Конски Великден!

• • •
Друг автор-нашенец, като
разработва селска тема, казва
следното за своя литературен ге
рой : ”връзва сноГш и ги слага
на едно място”'} Кое ли е и
къде ли е това едно място се пи
тат нашенците, а особено
дядовците, които цял живот са
слагали снопи на "кръстци", а не
са ги носили ”на едно място”. На
това "едно място" те са отивали
сами и без снопи!?

онкоб.

Джора Книжлето

- отговори с басовия си глас Иван цът. Обърна се към него, отвори
го, прескочи го и се намери от
Ников от задния чин.
- Ама, как да не ми намигваш, другата страна, отвън.
- Какво правиш, Иване? - ви
та аз на очите ли да не си вярвам?
каше изплашената до смърт учи
- извика Гешева и се зачерви.
телка. - Недей през прозореца,
-А, я ли на моите очи да не си ще се утрепеш!
веруем - отвърна Иван, който бе
У ченикът като че ли не чува
и най-възрастният ученик в кла- ше нейните думи. Здраво се дръКогато бяхме ученици във са
жеше за прозореца и полека се
втори прогимназиален клас в с.
- Излез пред черната дъска! спусна по високата външна сте
Долна Любата, български език
ни преподаваше хубавата учите
- Не смеем, госпоице, че ме на. С бързи крачки мина през
двора и се изгуби на завоя към
лка Донка Гешева.
биете!
реката.
Провеждайки един от часо
Учениците млъкнаха, гле
От тогава минаха много де
вете си, преподавателката изве даха, слушаха и очакваха какво
сетилетия. Учителката се пенси
днъж прекъсна урока и се вто ще се случи по-нататък.
онира
отдавна, че и учениците й
рачи в последния чин, където се
- Излез, казах ти, тук!
почнаха да се пенсионират. Ня
дяха учниците от с. Барйе Сла
Иван вече се беше изправил, когашните ученици от Барйе
вчо, Иван, Кирил и Дино.
Иван, Славчо и Кирил станаха
- А бе, Иване, какво ми нами събираше книгите и тетрадките математици, а Дино строителен
гваш? - обърна се тя към съу си в торбичката , но никой не инженер.
знаеше какво си беше наумил.
ченика ни.
Зад гърба му беше прозореАлександър - Сашо Младенов
- Госпоице, я ви не намигуем
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ОПЪНЬКАВАЧЕ
Има и теклия човеци: сретну те, дьрпну те за рукав
мастраиу и почиу до ти орате: "Знайеш ли, дълго съм се
мислил да ти кажем, или до не ти кажем, ама мой си човек,
не могу да крийем от тебе, па реши до ти га кажем, а ти
ко очеш, може от йедно на друго уше до га пущиш, твоя си
работа! Поначу нещо, пак отмойи близкьи приятелье, дека
за туя работу и/о си се ватил, нема до гьу буде, оти там йедън
големъц рекъл за тебе несу ти свете^ козе на брой, све
тражиш изпод бика теле, а инатат ти ие магаречкьи...
И тека те оцърну и опетне до ти не може йезик до си
гълтнеш от п ре падай ье.
Е, кига се съберу теквия опънькаваче накуп и кига реше
нскога до оцьрне, нека му йе бог на помоч.
Онядън се събрали теквия и ка почели:
"Знайете ли дека нашият директор вози мерседец. Е, не
га вози из град, ама га държи заключен, до не виде работ
ниците..."
Наш народ йе казал: "На жешку вурню - малко требе!".
Работниците се узмували, кока си ръгнул с тоягу у ко
шерище.
"А и платата му йе два или три пути по-голема от
нашете!" - поджъцнул друг.
"Море кви два-три пути - най-малко пе-шес пути!"_
И после до не ви распраям: от муу - искарали га на слона
Работниците, ко работници: и/ом се заорати за плате,
зарежу работуту и траже и на ньи до им се даде повечко.
Само йедън се сетил и почел до им орати:
"Чекайте, бре човеци, до преди месец работейемо комай
без паре, а еве неколко месеца узимамо редовно, па и
горе-доле се и увеличите» А това що орате за директоратога, проверено ли йе?.
" Айде кьути там - рекли му опънькавачете - на тебе може
и до йе добре, жену ти директорат тури на по-добро место»"
"Кико на по-добро место. Она работеше у канцеларию,
а еве съга ви приноси чинийе ко слуга?" - планул човекат.
"Приноси, ама и узима повече паре, не узима ли, а?"
До кига човекат да се сети до им каже дека и они су
узимали неколко месеца по стотина-двеста динара, а съга
без пе-шестотин несу, они се разгаламили и он закьутал.
Та ко ц/о реко: узбунили се, зарезали работу и почели да
се расправляю. Не требе млого да ви описуием кве су тея
разправийе: сви окаю, никой никога не слуша, никой ник
ога не чуйе»
Е, после кига се изокали и кига седли тиом до ра
справляю, истината изпливала на видело: директорът нема
ни две плате повече, нема ни мерцедес у гаражу заключен
и живейе под найем при йеднога приятеля, оти га чека по
неколко месеца за найемат.
Най-интересното било кига питали опънькавачете одека
им това ц/о су наоратили на народат, а они почели да се
измъциняю, да мънкаю и накраят рекли дека им казали
приятелье, ама гьи молили да не казую никому, това им
казали само на ньи оти су им добри приятелье, а они не
може да изтърпу, а да не им кажу.
Све това ц/о ви распраям съга и на мене ми рече твърд
приятель:
"Манчо, казуйем ти га, истина йе све, алла немой да ми
споминяш име, да ме не вате опънькавачете на зуб, после
мирку нема да си имам. Че вате не само у вабрикуту да ми
праве смицалице, ама че почну и у дом да ми се мешаю, не
знам после куде да се девам!".
Я се и са мислим: захцо се народ бойи от опънькавачете?
Може ли да се найде некой по-ербаплия, да им одъпне и
да гьи прати там, куде се не прача арън човек? После ми
дооди на ум дека они другу работу си и немаю, ама да
смишляю кико да оцърне човека.
Море има и теквия опънькаваче що се не либе да
опънькаваю цел народ, па и държаву. От ньи бог да те пази!
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