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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВАТА КОЛОНКА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕФЕРЕНДУМА

НАД 5 МИЛИОНАЧЕСТИТО
ГРАЖДАНИI*— роени дни след 

I—^йонното "не" на външ- 
ната намеса в решава*

петмил-

нето на вътрешните пробле- 
в Сърбия, изказано на ре

ферендума на 23 април, СР 
Югославия отбеляза

КАЗАХА ”НЕМИ

шестия
• Глаеуваха 5 296 776 граждани или 73,05% от електората •
„ ,, са казали 5 017 383 или 94,73% от гласувалите, докато

да закръглили 180 692 или 3,41 от гласувалите избиратели
• Изразена огромна подкрепа и доверие в политиката, която 
водят президентът Милошевич и най-отговорните функ
ционери и органи в държавата

си рожден ден - 27 април. На
тая дата преди шест години,
с провъзгласяването на Кон
ституцията, бе родена Трета 
Югославия - федерация на 
Сърбия и Черна гора.

Трета Югославия така 
продължи континуитета на 
предходната СФРЮ, след 
като от нея се откъснаха че
тири бивши юго-републики. 
Изхождайки от принципа, че 
правото за оцеляване в 
съвместна държава никак не 
може да е по-малко от пра
вото на бившите републики 
да се откъснат от предишна 
Югославия, Сърбия и Черна 
гора, чиято държавност се 
радва на международно при
знание още от 1878 година, 
решиха да продължат да жи
веят сдружени и равноправ
ни в съвместна държава.

С гласуването на новата 
Конституция нашата държа
ва получи ново име - Съюзна 
република Югославия, нов 
флаг, лишен от идеологиче
ски белези, с нов герб и ста
рия си химн - "Хей словени".

През изтеклите шест год
ини СР Югославия и нейните

Президентът Милошевич гласува на референдума
Секретарят на Комисията за провеждане на референдума Не _

бойша Родим съобщи резултатите от референдума и констатира, че 11 свобоАио мнение на гражданите. Всички органи за провеждането 
той е успял, понеже е гласувало мнозинството от гражданите в на РеФенДУма, избирателните отбори, общинските 
Републиката, така че решението, тоест отговорът на поставения на,1,итс ко°РДИнатори и Комисията за провеждането на Републи- 
въпрос е даден. канския референдум са работили отговорно и успешно. Съгласно

В референдума са участвали 5 297 776 граждани или 73,05 % 3акоаа 33 референдума и народната инициатива са приети и
обработени отчетите на всичките 198 общини в Републиката и тази 
работа изпълни Републиканският завод за статистика, каза Родич. 

Данните от референдума са внушително доказателство за ог-

комисии.

които са се изказвали за това дали са съгласни с участието на 
чуждестранни представители в решаването на проблема в Косово 
и Метохия. От този брой 94,73 % (или 5 017 383 граждани) са 
закръглили отговора не”, а 3,41% (180 692 граждани) са от- Ромната подкрепа и доверието в политиката, която водят през- 
белъзали думата ”да”. Невалидни са били 98 498 от бюлетините нде|,тът Милошевич и най-отговорните функционери и органи в 
и ли 1 86% - поясни секретарят държавата, защото повече от пет милиона граждани са казали не

Родич казал, че референдумът е организиран и продведен по "а външната намеса » Решаването на косметския проблем. Повече 
демократичен начин, съобразен със същността на личното, тайно от един милион от тях са ж1|тели на столицата - заяви Родич.

ПОСЛАНИЕ КЪМ АЛБАНСКИТЕ ЛИДЕРИ В КОСМЕТ ЧАС ПО-СКОРО ДА ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ С ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

МИЛОШЕВИЧ: В СЪРБИЯ РЕШАВА СЪРБИЯ
Президентът на СР Югославия Слободан Милошевич заяви 

пред журналистите след гласуването си на избирателния пункт 29 в 
община Савски венац, че това е реферидум, на който "в Сърбия 
решава Сърбия”.

'Сърбия е държава на всички свои граждани и техният интерес, 
интересът на народа, е пътепоказател за всяка политика.

Аз вярвам, че ние можем да решим всички свои текущи грижи. 
Вярвам, че могат да се намерят решения - и справедливи, и мирни, 
и хуманни за грижите, свързани със съвместния живот на различни

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ 
ДОСТАВЕНО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ГЕНЕ

РАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 
АНСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

На председателката на Парламентарната ансамблея на Съ
вета на Европа Лени Фишер и генералния секретар на Съвета 
Даниел Таршис в Страсбург е доставено изявлението на през
идента на СР Югославия Слободан Милошевич, дадено след 
гласуването на референдума, в което той призовава албанските 
лидери в Косово и Метохия ” час по-скоро да започнат разго
вори с представители на Правителството на Сърбия”.

граждани превъзмогнаха не 
малки изпитания, издържаха 
невиждани през историята 
международни санкции и 
изолация. Въпреки всичко, 
те не се отказаха от миролю
бивата си политика и дадоха 
неотменим принос за прек
ратяването на войната в 
Хърватско и Босна и Херце
говина. И вместо да изпълнят 
обещаното и докрай отменят 
възложените несправедли
ви санкции, силните на деня, 
начело с планетарния ше
риф, ни се заканват с нов на
тиск и наказания, опитвайки

народи и хора.
Когато нс бихме вярвали във възможностите за съвместен жи- 

и хора,тогава не би имало бъдеще завот на различните народи 
целия този регион на Балканите и Югоизточна Европа.

Аз искам да поръчам на албанските лидери на Косово час по- 
скоро да започнат разговори с представители те на Правителството 

Република Сърбия. Желая да им поръчам и това, че в подхода 
си Правителството е напълно доброжелателно.

Албанците трябва да се откажат от белосвстскитс си оиекуни, 
защото те поддържат собствените си, а не албанските интереси.

Пашите проблеми ще решаваме съвместно ние всичките, които 
живеем тук, понеже ние нямаме къде да отидем, а трябва да си 
останем тук, на своята земя, в своята държава.

Аз вярвам в успеха и мисля, че в това отношение можем да 
бъдем оптимисти ", подчерта президентът Милошевич.

на

се на всяка цена да се наме
сят дори и във вътрешните ни 
работи, напук на вграденото 
във всички международно 
валидни документи: от Хар
тата на ООН до заключител
ните документи на ОССЕ от 
Хелзинки и Париж. И докато 
само преди три десетилетия 
Западът се ужаси от доктри- 

"Брежнев"

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ ПРОФ. Д-Р РАТКО 
МАРКОВИЧ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО ИБРАХИМ РУГ0ВА ПЪРВОМАЙСКО ПОСЛАНИЕ 

И ЧЕСТИТКА НА СССЮДИАЛОГ БЕЗ УСЛОВИЯ
Съветът ма Самостоятелните синдикати в Югославия от

прави но повод I май - Международния празник иа труда чес
титка и първомайско послание до всички заети в Югославия.

ГРьрвп май, както се посочва в съобщението, е празник, 
посве тен на с тойнос ти те на човека и неговия труд, който и тази 
година ще бъде отбелязан в духа на работническите н синди
кални традиции - с първомайски събирания.

В посланието се търси "спешна реннтеграция на страната в 
международната общнос т, всеобхватни н коренни реформи със 
социална програма и изграждането на демократическа, ик
ономическа, трудово-правова и социална обстановка за произ
водство, задоволяваща печалба и развойна стратегия, с която 
да се намалява безработицата и да се подсигуряват по-добри 
жизнени условия за всички.”

"Решително се противопоставяме на всички намерения да 
се дехумаиизират трудовите отношения, и да се маргиналнзнра 
икономическата, социалната, политическата и културната 
идентичност на работниците.

Нека да укрепват социалният и междуеиидпкалния диалог, 
толершщиита и перспективите ПА ЧОВЕШКИЯ ТРУД.

Подпредседателят на Правителството на Сърбия нроф. д-р 
до председателя на Дсмократи-заната

ограничения 
тези дни гласноговорител- 
катз на шерифа - г-жа Ол- 
брайт безсрамно заявява, че 
не признава онази част от 
Хартата на ООН, регламен
тираща суверенитета и инте- 
гритета на членките на све
товната организация.

Ето защо петмилионното 
"не” на външната намеса във 
вътрешните работи на Сър
бия и Югославия е най-цен
ния рожденденски подарък. 
Това е подарък и за Първи 
май - Международния праз
ник на труда, защото огром
ното мнозинство от тези пет 
милиона граждани в Сърбия 
са работници.

Ратко Маркович изпрати писмо 
ческия съюз на Косово Ибрахим Ругона, в което подчертава, че 

решение, което бъде уточнено чрез диалог трябва да
Хартата иа ООН, Заключителния до-

суверенитет,
е ввсяко

нахармония с принципите
кумент на ОССЕ и стандартите на Съвета иа Европа.

- Смятам, че отговорността за постигането на сигурно поли
тическо решение се пада на вас и на нас, които смс представители 
на Правителство то. Съществуващите разлики могат да се решават 
само в атмосфера на взаимно уважаване. Смятам, че всеки трябва 
да подхожда към диалога без предварителни условия и никой от 
участниците нс трябва да се опитва да преюдицира резултатите, - 
казва в писмото си д-р Маркович.

- Всяко решение, което бъде у точнено чрез диалог, трябва да 
гарантира на всички еднакви граждански и човешки нрава. Всички 
граждани в Косово и Метохия - сърби, черногорци, албанци, роми, 
турни и други - имат еднакви права да живеят без страх и преслед
ване. \ [асилието не е приемливо средство за постигането на каквито 
и да било политически цели, се посочва I» писмото.

Албанците отказаха за 12-ти път разговорите с представителите 
правителството на Сърбия, които бяха насрочени за 28 април.В. Богое» на



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ НОРВЕЖКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР

МИХАЙЛОВА ПРЕДЛАГА 
НОВА ИНИЦИАТИВА ЗА 

КОСОВО

ЗА РАВНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
заяви във вторник в Белград, че с шефа ия юго
славската дипломация Живадин Йоваиович имал

Югославският президент Слободап Милоше- 
вич прие норвежкия външен министър Кнут Во- 
лебек н неговия домакин, съюзния министър па 
външните работи Живадин Йоваиович.

В разговора, който премина в атмосфера на 
откровеност и разбирателство са обменени мне
ния за развитието на двустранните отношения и 
сътрудничеството между СР Югославия и Нор
вегия, както и за други теми от общ интерес.

Преценено беше, че народите от двете страни 
сплотява традиционно приятелство и че с нптенз- 
ивирането на равноправно сътрудничество и на 
взаимните връзки най-добре ще могат да се реал
изират двустранните интереси и да се афирмира 
взаимното доверие.

откровени и съдържателни разговори.
Във вторник Волебек пристигна на двудневно 

посещение в нашата страна по покана на дип
ломатическия ни ръководител Живадин Иова- 
нович.

България излиза с хитроумна идея по проблема в Косово, <* 
разбра след срещата на Надежда Михайлова с пратеници на ЕС 
Планът ни е Контактната група за бивша Югославия да Предложи 
на косовските албанци и сърбите да изложат писмено позициите<* 
и възможните компромиси, които могат да приемат. Ако 
съгласят - това е реален старт на преговорите без междунароДНо 
посредничество, каза Михайлова. Тя обяснява всичко зова в писмо 
до британския си колега Робии Кук. Предложението ще се разгледа 

Контактната група на срещата в Рим.
Чрез тази тактика пито една от двете спорещи страни няма да 

се почувства губеща, каза Надежда Михайлова.
Това е много важно предложение, каза Литър Рикетс от бри

танското външно министерство.

След разговорите си със своя домакин, шефът 
на норвежката дипломация заяви пред журналис
тите, че Норвегия и СР Югославия нямат проб- 

отношения, така че об-леми в двустранните си 
становката в Косово и Метох ия била главна тема
в разговорите на двамата министри.

Гостът от Норвегия изразил загриженост от 
обстановката на Космет и предупредил за опас
ността проблемите, както казал, да не се пре
лият" и в други области в региона.

от

Норвежкият външен министър Кнут Волебек

СЕНЗАЦИОННО ОТКРИТИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ
ЮГОСЛАВСКО-ГРЪЦКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

”ЦЯР” СРЕЩУ 
КОПЮТЪРНИЯ ХАОСРАЗГОВОР БУЛАТОВИЧ - ЦОГАНИС

Съюзният министър на отбраната Павле Бу- Павле Булатовнч, съобщи информационната 
латович прие във вторник в Белград началника на служба към съюзното Министерство на отбра- 
Генералщаба на националната отбрана на Рспуб- па та. 
лика Гърция генерал-подполковник Атанасиос 
Цоганис. В сърдечния н откровен разговор 
статирано, че сътрудничеството между СР Юго- ерал Цоганис подчерта известното принципно 
славия и Гърция в областта на отбраната сс раз- становище на Гърция,че Косметс вътрешен въп- 
вива успешно в голям брой сектори въз основа на рос на Сърбия и Югославия, който трябва да бъде 
договореностите от водения неотдавна в Атина решен с помощта на демократичен 
разговор между министрите Акнс Цохадзоиулос и диалог.

Български експерти са намерили решение, с помощта на което 
ще бъде предотвратен описваният от медиите компютърен хаос в 
началото на 2000 година!

Тази сензационна вест беше съобщена от Евгений Николов, 
шеф на националната лаборатория по компютърна вирусология 

Българската академия на науките. Според Николов, соб
ствениците на около 500 милиона компютри без особени затруд
нения ще могат да настроят умните си машинки със силициеви 
чипове за автоматична обработка на данните след изтичането на 
XX век.

Цената на българското изобретение, което се пази в тайна, 
възлиза на 500 долара.

За какъв проблем става дума? Компютрите засега могат да 
променят автоматично датите, месеците и годините, но само до 31 
декември 1999 година. Когато са програмирани навремето, 
компютрите не са получили възможността да променят първите 
две цифри, така че след края на 1999 година датите ще бъдат 
автоматично "върнати” на 1900, вместо да бъдат "докарани” на 
2000 година. Именно за тази "болка” българите са намерили ”цяр"!

По думите на Евгений Николов през лятото в България ще 
пребивава ръководният тим на "Майкрософт”, който проявява 
изключителен интерес към откритието на българските експерти. 
С помощта на т. нар. "бета-тест” ще бъде направен опит да се 
открият евентуалните грешки в програмите на компютърната ком
пания на мултнмилиардера Били Гейтс. Доколкото се окаже, че 
българското изобретение действително може да предотврати 
компютърния хаос и да осигури безпрепятствена работа по същия 
начин и през настъпващия век, България ще получи завидни фи
нансови средства. На старта обаче ще бъдат необходими най-малко 
100 милиона долара за патентнрането на изобретението и за 
пласирането му в Западна Европа.

Събеседниците размениха мнения и вън връз
ки с регионалната сигурност, като при това ген-е кои-

към

политически

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ:

ЗА РУСИЯ Е НЕПРИЕМЛИВА 

СЕЦЕСИЯТА НА КОСМЕТ
Министърът на външните работи на Руската Сърбия. Това противоречи на интересите на Сър- 

федерация Евгений Примаков заяви във вторник бия, това противоречи на историческата правда, 
, че за Русия е абсолютно неприемлив опитът за както и на усилията за стабилизирането на об- 
откъсване на Косово от Сърбия и че Москва има становката в този регион. Ония, които се застъп- 
доказателства за съществуването на лагери за ват за едно такова решение, не разбират, чето ще

доведе до страшна война, по-страшна и от войната 
Отговаряйки на въпроси на журналистите, в Босна. Ние ще се борим най-енергично против 

Примаков категорично заяви: "За Русия е абсо- това.” 
лютно неприемлив опитът за откъсване на Косо
во от Сърбия. Имаме основание да смятаме, че бания съществуват лагери за обучение на терор- 
някои искат да решат този въпрос в рамките на исти и че Русия разполага с доказателства за това 
Югославия чрез създаване на трета република Ко- твърдение, 
сово, но тогава Косово ще излезе от състава на

обучение на терористи в Албания.

Руският външен министър допълни, че в Ал-

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ - извънреден и пълномощен 
посланик на Република България 
в Съюзна република Югославия НОВА БЪЛГАРИЯ И

На 10 ноември 1989 г., един ден след падането на 
Берлинската стена, българският комунистически дик
татор, управлявал безконтролно България повече от 33 
години, бе свален от всичките си постове по същество с 
вътрешнопартиен преврат. Новите - стари ръководи- 

на Комунистическата партия и държавата прок
ламираха програма тип "Горбачовска перестройка” за 
модернизиране с цел спасяване на исторически ком
прометиралия се социализъм. Но събитията в България 
не можеха да не следват логиката на "нежните” револю
ции в Чехословакия, Полша, Унгария, бившата Герман
ска демократична република.

На 7 декември бе създадена основната опозиционна 
формация Съюз на демократичните сили (СДС) като 
коалиция на възстановени стари партии и нови нефор
мални граждански движения. Започна масовото събуж
дане на големите градове, издигнаха се открито антик
омунистически лозунги и искания за свобода, демок
рация, човешки права. Под категоричния натиск на 
СДС управляващата Комунистическа партия бе прину
дена да участвува в Национална кръгла маса, която за 4 
месеца бе във фокуса на общественото внимание чрез 
радиото и телевизията и изигра много важна роля за 
разобличаване престъпленията на комунистическия ре
жим и за търсене на път за решително скъсване с то
талитарния режим и бърз преход към парламентарна 
многопартийна демокрация, пазарно стопанство, осно
вано на частната собственост и модерно гражданско 
общество. В политически план този преход, въпреки 
съпротивата на определени кръгове в преименувалата 
се в социалистическа бивша комунистическа партия, бе 
извършен. За изминалите 8 години в България се прове
доха 4 пъти парламентарни избори, 2 пъти президент
ски и 2 пъти избори за местна власт. Социалистическата 
партия и СДС два пъти се смениха в управлението на 
страната, президентският пост неизменно се държи от 
кандидати, издигнати от СДС и негови партньори. През 
1991-92 г. в страната започнаха радикални реформи, 
които я поставиха в една група със страните от Више-

и да се съгласи с провеждането на предсрочни парла
ментарни избори, спечелени през месец април убеди
телно от СДС и неговите партньори, които се поучиха 
от горчивия опит на разединението и днес управляват 
страната с правителство на обединените демократични 
сили (ОДС), с премиер лидерът на СДС г-н Иван Кос
тов. Президентът на страната г-н Петър Стоянов, из
дигнат от ОДС, се превърна в общонационален лидер и 
се ползва с подкрепата на над 80% от българския народ.

Извървеният от България път за тези осем години е 
сложен п много поучителен, както за българското 
общество, така и за страните, които извършват или им 
предстои да извършат мъчитлния преход от тотали
тарния социализъм към свободното пазарно общество.

Днес в България, в условията на валутен борд, се 
извършват радикални икономически реформи чрез уск
орена приватизация, преструктуриране на икономи
ката, реституция на земята, привличане на чужди инвес
тиции, реформа на социалната област и администра
цията. Възстановено бе доверието към страната на 
Международния валутен фонд, Световната банка и Дру
гите финансови институции, в които членуваме. Валут
ният резерв от критичните 500 млн. 1180 през месец 
февруари т.г. сега е почти 2,5 милиарда 1156, така че 
ритмично обслужваме редуцирания си и преструктури
ран външен дълг. Българският народ понася с разби
ране тежестите на непопулярните мерки, защото от 
собствения си горчив опит разбра, че няма алтернатива 
на радикалната икономическа реформа.

В самото начало на прехода Република България 
решително скъса с унизителното си положение на най- 
верен сателит на бившия Съветски съюз в международ
ните отношения. От трибуната на Организацията на 
обединените нации (ООН) през м. октомври 1990 г. 
президентът на страната Желю Желев заяви, че Бъл
гария отхвърля доктрината "Брежнев” за ограничения 
суверенитет, че скъсва с комунистическия тоталита 
ризъм и прокламира своята независимост и суверените 
и желанието си да се присъедини към семейството н»

тели

Ивайло Трифонов

градската тойка (по-късно четворка). За съжаление, 
поради много причини реформисткото правителство на 
СДС загуби властта през есента на 1992 г. и страната 
навлезе в един мъчителен 4 годишен период на ими
тация на реформи, на разграбване и декапитализиране 
на държавните предприятия от частни полукриминални 
групировки на бившата комунистическа номенклатура 
и отстранените от органите на Държавна сигурност 
"бизнесмени”. Социалистическата партия, чрез своето 
непряко и пряко управление за тези четири години 
(1993-96 г.), доведе страната до икономическа катас
трофа и нова международна изолация в политически и 
икономически план. В началото на 1997 г., когато стра
ната навлезе в спиралата на хиперинфлацията, бъл
гарското демократично общество намери сили да при
нуди социлаистическата партия да се откаже от властта
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ОТ РЕФЕРЕНДУМА В БОСИЛЕГРАДСКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

КАТЕГОРИЧНО ” НЕ” НА 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

ПОСРЕДНИЦИ
Сърбия сРеСпрове’деКиаТ23ПапоРипШС,,НС ^ Народ,,ата «купщииа на Република 
община почти етоироцентовоее юмш™ “ Бос,,лсгРаДска 11 Сурдулншка 
в решаването на вътрешните ни проблеми.н'’0™“ "аМССата ,,а 1, ЬИ1""1' ФактоР"

сано в Конституцията ни.
Впрочем, тезн становища преобла- 

дават в изявленията на 
граждани от Боснлеградска община, 
които помолихме да кажат своето мне
ние за

КЪМ 90 НА СТО КАЗАХА ”НЕ”
От 10 149 избиратели на територи- щ 
на Димитровградска община пред Щ 

урните се отзоваха 9 110 или 89, 7 про
цента. С това отзивът на избирателите 

време на референдума е между най- 
високите. От всички излезли, 8184 са 
казали своето историческо ”не” на 
чуждата намеса в разрешаване на 
косовския възел или 89, 8 на сто. ”3а” 
са отбелязали 687 гласоподаватели или 
7,5 на сто, докато невалидни са били 280 
бюлетини.

тI
ята

по
ч

%
4И в едната, и в другата община от

зивът на избирателите на референдума 
беше извънредно голям. В Босилеград- 

община от общо записаните в изби
рателните списъци 8482-ма пълнител- 
ни граждани, на редферендума са излез
ли 8134, или 96 на сто. Докато в Сур- 
дулишка община от общото число 18 
792-ма избиратели, на референдума из
лезли 17 412 души, или 92 на сто. В 
Пчински окръг броят на излезлите на 
референдума е 70,6 на сто, което се об
яснява с факта, че в общините, където 
преобладава населението от албанска
та националност (Прешево и Буяно- 
вац), отзивът е далеч

Характерно и за двете общини 
от общия брой гласували на референ
дума, огромно мнозинство е

шж.Щ иМомент 
от гласуването

неколцинатаска

проведения референдум:
МАЛКА АНКЕТА СРЕД ДИМИТРОВГРАДЧАНИТЕ:

Защо се определихте за ненамеса 

на чуждестранните посредници?

Боян Апостолов,
производител от село

селскостопански 
Назърица: ”На

референдума чрез своето "НЕ” - 
даните са казали, че Сърбия е сувер
енна държава, която трябва да разре
шава сама. без каквато и да е намеса от 
вън, всички свои проблеми, без оглед 
какви са те”.

граж-

Николай Стефанов: "Намесата на вън- Весна Рангелова: "Определих за отго- 
шните политически фактори във вътреш- вора ”не”, защото смятам, че вътрешните 
ните ни дела всъщност е начин за разби- проблеми на страната ни трябва да се ре

шават в рамките на нейните легитимни ин-
Добри Велинов, животновъд 

ло Зли дол: "Самият факт, че над 97 
сто от отзовалите се на референдума са 
против чуждестранна намеса в решава
нето на косметския проблем, а заедно с 
това и на всички други наши проблеми, 
е потвърждение, че политиката на на
шето ръководство не е политика на ед
но лице, а на народа."

Драган Иванов, отборник от село 
Долно Тлъмино: "Всяко правителство 
пази суверенитета на своята държава, 
следователно и правителството на 
Сърбия пази суверенитета на своята 
държава. Референдумът е мъдро поли
тическо решение, а може да се каже, че 
той е и истрическо решение за Сърбия.

Зоран Георгиев, младеж от село 
Ярешник: "Такъв изход от референду
ма е очакван от огромното мнозинство, 
за които териториалната цялост на 
Сърбия е при сърце. Към тях се приоб
щавам и аз. Смятам, че единственият 
правилен път за решаването както на 
косметския проблем, така и на всички 
останали проблеми, е чрез отворен диа-

по-малък. от се-
е, че на ване на страната ни и е в противовес с на

шето конституционно устройство. На мне- ституции”. 
ние съм, че още преди няколко годинипротив

чуждестранна намеса в решаването на 
вътрешните ни проблеми. В Боснле
градска община 7981 са отбелязали 
НЕ , или 98,1 на сто от всички гласу

вали на референдума жители на общи
ната, а само 65 души са отбелязали 
ДА или 0.80 на сто. Подобни са резул

татите и в Сурдулншка община. За 
"НЕ" се определили 98,86 на сто. или 17 
213 пълнолетни граждани, а само 68 ду
ши, или 0,45 на сто са посочили "ДА" В 
Пчински окръг 132 418 пълнолетни 
граждани са се определили за "НЕ", или 
98,8 на сто от 134 950 гласоподаватели.

Тези данни са още едно потвържде
ние на политиката на ръководството на 
Сърбия, според която всички наши вът
решни проблеми трябва да се разреша
ват без чуждестранно посредничество, 
включително и косметският въпрос. 
Защото това са наши вътрешни про
блеми и както във всички други страни, 
и ние ще ги решаваме сами. Разбира се, 
не със сила и стълкновения, а чрез от
ворен диалог върху принципите за на
ционално равноправие, както е и запи-

Богдан Манчев: "Всеки добросъвестен 
трябваше да се проведе референдум за гражданин на нашата страна е трябвало да 
опазването на бившата СФРЮ." отбележи с кръгче отговора "не”. Аз при-

Часлав Маноилов: "Определих се за от- надлежа към българското национално 
говора "не”, тъй като съдбоносните за малцинство в Югославия и досега никога не 
Сърбия въпроси могат да се решават само съм чувствал, че моите национални права 
от нейните граждани. Определяйки се за са застрашени, нито пък съм имал пробле- 
ненамесата на чуждестранните предста
вители в решаването на косметския проб
лем, същевремено се определих за моето
достойнство, свобода и бъдеще, както и за "не”, защото смятам, 
достойнството, свободата и по-доброто доблестен гражданин на Сърбия не трябва
бъдеще на моите деца и моята държава.” да позволи тази страна да се руши". _ _ь. д.

ми с хора от друга националност или веро
изповедание”.

Чедомир Васов: "Отбелязах отговора 
че всеки почтен и

БАБУШНИЦА

НАД 95 % СЕ ОБЯВИХА ПРОТИВ 
НАМЕСАТА ОТВЪН

И на територията на Бабушнишка об- телите. С присъствието на третата страна 
щина гласоподавателите масово се отзо- в разговорите между косовските албанци и 
ваха на референдума - 82, 8 на сто. Или от правителството на Сърбия са се съгласили 
общо 14 668, гласували са 12 145. "Не" са 357 или 2, 9 на сто, а невалидни са 206 бю- 
казали 11 579 или 95, 3 на сто от избира- летини.

лог и политически средства, а не със 
сила и стълкновения, най-малко чрез 
чуждестранна намеса.

м. я.
А. т.

О Тази статия на г-н 
Трифонов е публику
вана в белградското 
списание "Междуна
родна политика"НЕЙНАТА външна политика

"оси”, "дъги” и всякакви други политически конфигу
рации в региона. Работим интензивно за превръщането 
на нашия район в ироспериращ. мирен и привлекателен 
дял на обединена Европа. Това изискват интересите на 
нашите изстрадали народи. Географското ни 
положение сега ни дава големи шансове за съвместни 
проекти в инфраструктурата (пътища, съобщения), ен
ергетиката, транспорта, екологията, транеграничното 
сътрудничество. С общите ни усилия Балканите могат 
да се превърнат в един от най-привлекателните кътове 
на Европа за инвестиции и туризъм.

Доказателство за новата европейска външна поли
тика на България е нашето отношение към конфликта 
и пойната в бивша Югославия. Ние заявихме, че няма да 
се възползуваме от трудностите на своите съседи, при
зовахме граничещите с конфликта страни да не изпра
щат войски в състава на умиротворителните сили на 
ООН поради историческата обремененост на отноше
нията на Балканите, непрекъснато се застъпвахме за 
мирно справедливо решение, спазвахме ембаргото, ма
кар това да ни коства 6-8 милиарда 1150. Още на 15 
януари 1992 г. признахме четирите бивши югославски 
републики, за да спомогнем за утвърждаването на тех
ния суверенитет и да декларираме отсъствие на каквито 
и да било териториални претенции.

Рапублика България приветствува подписването на 
Дейтънските споразумения и се обявява за тяхното 
стриктно и веобхватно спазване от всички подписали ги

демократичните европейски народи и техните органи- накът на свроатлантическата система за сигурност. За- 
зации. През 1991 г. България без колебание сложи своя това провеждаме и съответна реформа и подготовка на 
подпис под документа за разпускането на Варшавския нашата армия. С основание очакваме през 1999 г. да

бъдем поканени за членство в НАТО.
България стана желано място за провеждане на

договор. Формулираха се новите цели и принципите на 
независимата външна политика на страната, ориенти
рана към пълна интеграция в европейските и евроат- авторитетни международни форуми. Ще посочим само 

НАТО. Изборът на България годишната конференция ма Европейската банка за въз
становяване и развитие, проведена в София през про
летта на 1996 г. и 43-та конференция на Атлантическата 
асоцияция (София, октомври, 1997 г.). Българският 
държавен глава е бил на официални посещения в ия-

лантически структури и
не е конюнктурен. Той е основан на дълбоко осъзната 
привързаност към принципите на съвременната за
падна цивилизация и се подкрепя от огромната част на 
българския народ.

За няколко години България сключи нови договори колко десетки страни, сред които и най-влиятелните 
за приятелство и сътрудничество с основните свропсй- държави в световната политика. В София са гостували 
ски страни Русия страните от бившия социалистически много от най-влиятелните политици на съвремието

бившия Съветски като: X. Кол, Фр. Митсраи, Б. Елцин, крал Хуан Карлос,лагер, голяма част от държавите от .. „ ., „ ,, „ , _
съюз с балканските ни съседи - Румъния, Турция, Гър- Л. Скалфаро, М. Вворнер, И. I абин, Сол а на, Сап I ср, 
ПИЯ, а също така с Албания. както и президентите на страните от Югоизточна Еппо-

Порасна международният' авторитет на България, па. Централна Европа и Черноморския басейн. В. Ха- 
Потвърждение на това е председателстването от бъл- вел, Л. Валснса, I нонц, Иозал, Дсмирел.Стефанополус, 
гарските външни министри на сесията на ООН през Коистантинсску, Шсвариадзс, Алиев и много други. 
1992/93 г „ на Съвета на министрите на Съвета на Основно и изключително важно мясго във въшн- 
Рвпопапосз 1994 г пата политика па България заема нейното участие н
' Приети бяхме в Съвета на Европа през м. май 1992 инициативите за регионално сътрудничество. Учпству- 

г Споразумението ни за асоцииране с Европейския впме ог създаването й в инициативата за Черноморско 
съюз влезе в сила в началото на 1994 г., успешно при- икономическо сътрудничество ЧИС). В момента бъл- 

„„ преговори и бяхме приети гарин е генерален секретар на ЧИС. Бтшгарня е инициа
тор за възбновяването па прекъснатия преди няколко 
години балкански диалог. В София през 1996 г. се възоб
новиха ежегодните срещи на министрите па външните 
работи на страните от Югоизточна Европа. В полити- 
ката си към споите съседи сс ръководим от съвремен- 

европейски стандарти. Стремим се да развиваме
! отношения 
Югоизточна

ключиха многогодишните
в Световната търговска организация; членове сме на 
наследника на бившата КОКОМ, приключват прего
ворите ни за членство в Централно-европейската 
за свободна търговия (ЦЕФТА).

Българските депутати и министри участвув
тивно в работата на парламентите на Съвета на Европа, ните „теПиТн
Европейския парламент. Съвета за евроатлантическо равнопоставени добро,.амере.ш и открити 
партньорство Централно-европейската инициатива, е всички тях. Считаме, ,е страните о.
Още в самото начало на инициативата България най- Европа за пръв път в своята история имат ншнеа да 
широко участвува в ученията заедно със страните от развиват плодотворно двустранно и многостранно 
Ж^оГиГин”&^гпо за мир”. Ние раз- сътрудничество и да
глождя мс това сътрудничество като подготовка за сигурността в района, без дишат а на една или друга 
членство в НАТО, организацият а, която ще бъде гръб- велика сила. Ние сме категорично против всякакви пови

страни.
В отношенията си със Съюзна република Югосла

вия сс ръководим от същите принципи на откритост, 
добронамереност и взаимна изгода. Нашите два съсед
ни народа и страни имат за пръв път в новата си история 
шанса да изоставят стереотипите па миналото, да загър
бят с мъдрост това, което ни е разделяло, и заедно да 
градят своето европейско бъдеще.

Балканите без граници, мирни и процъфтяващи! 
Нека за това да работим всички всеки ден. Това е посла- 

Република България към нейните съседи!

зона

ат ак-

нието на

€>1 МАЙ 1998 г.шшм.



ВЧЕРА В БОСИЛЕГРАДСЪОБЩЕНИЯ пчински
ОКРЪГ - 
ВРАНЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

СРС: Албанците искат 
независимост и това е 

основният проблем в Космет Ни заседанието на Общинската скупщина в Босилеград, което 
се състоя вчера, бяха обет,дени отчетите за миналогодишните 
дейности, финансовите отчети и програмите за работа през гази 
година на предприятията, ведомствата и институциите, които пол )- 
ват средства от общинския бюджет. Това са: явното комунално 
предприятие "Услуга”, Детската градина, Основното училище. 
Гимназията, Центърът за култура, Общинската организация на
Червения кръст и футболният отбор "Младост .

На вчерашното заседание отборниците на ОС в Босилеград 
„риеха програма за работа на Общинската скупщина през тази 
година и отчета за миналогодишната работа на Отделението за 
социални грижи в Босилеград, което работи в състава на Центъра 
за социална дейност от Сурдулица. 13 дневния ред беше включен и , _ _ 
отчетът за изразходваните средства и за реализацията на про
грамата за комунално-битовото строителство през изминалата го- 
дина, както и проектопрограмата за тази година.

Отборниците разгледаха и проекторешението за солидарните 
апартменти, както и редица други въпроси от компетенцията на 
Общинската скупщина.

ЧЕСТИТИ

1 МАЙГолямата подкрепа от Запада с причината, поради която Ругопп и 
съмишлениците му отхвърлят диалога в рамките на легалните 
институции на Сърбия

Исканията на косметскитс албанци за създаване на независима 
държава Косово, отделна република в рамките на федерацията 
конфедерална единица на СРЮ най-добре очертават естеството на 
конфликта в Косово и Мстохия, оцени в обнародваното в понедел
ник съобщение Сръбската радикална партия (СРС).

"Техните екстремни искания получават голяма подкрепа от 
от силния албански лоби в Европа и Америка,

НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В 

БОСИЛЕГРАДСКА 
И СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНА

или

западните сили и 
който дълги години се занимава с нелегална търговия с оръжие и 
дрога. Тази подкрепа е основната причина, поради която Ругова и 
съмишлениците му упорито отхвърлят диалога в рамките на легал
ните институции на Сърбия”, се подчертава в съобщението па СРС.

Тази партия обвини най-висиште ръководители на Албания, чс 
оказват подкрепа на сепаратистите в Косово и Мстохия и по този 

по-дълъг период се опитват да дестабилизират

ш т т т
ПИРОТСКИ 

ОКРЪГ- 
ПИРОТ

м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУ
ЛИЦА

начин в един 
политическата обстановка в Сърбия. ЧЕСТИТИ

СПО: Светът трябва 
да осъди Албания

1 МАЙПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА 
ОБЩИНАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И 

ГРАЖДАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА 

И БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА

Ако Обединените нации. Европейският съюз и страните- 
Контактната група осъдят режима в Албания порадичленки на

обучаването и въоръжаването на терористите и техните зачестили 
среи*у държавната територия на Сърбия и СР 

Югославия, това ще бъде голяма крачка към намаляване на опас
ното напрежение, застрашаващо мира на Балканите, се подчертава 
в официалното съобщение на Сръбското движение за обновление 
(СПО), което беше издадено в началото на седмицата.

Вместо обезпокоеност от засилената дейност на Югославската

заседание на ОбщинскатаМа проведеното неотдавна редовно 
скупщина в Сурдулица отборниците приеха отчет за реализацията 

миналогодишния общински бюджет и решение за тазгодишния 
бюджет на общината. Както беше изтъкнато, миналогодишният 
бюджет е ползван целесъобразно от всички служби и институции. 
Осъществени са приходи от 11 910 302 динара и разходи от 11 562 
302 динара, а бюджетният излишък е 384 000 динара. Съгласно 
законните регулативи, неизползваните средства от миналогодиш
ния бюджет са пренесени за редовна дейност през тази година.

От миналогодишния бюджет най-много средства са изразход
вани в областта на комуналното строителство - 6 173 393 динара, 
слсд това за редовна дейност на Общинската скупщина, нейните 
органи и служби - 2 779 242 динара, 2 408 548 динара за редовна 
дейност на институциите и ведомствата, които ползват средства от 
общинския бюджет, и 201 119 динара за други дейности и различни

посегателства
на

ш т ш т

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
СУРДУЛИЦА

НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В 

ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

войска, която единствено защитава държавната граница, всички 
фактори, които милеят за мира и спазването на Хартата на ООН, 
трябва да изкажат загриженост поради криминалните действия 
Албания, смята СПО.

Нелогично е международната общност да сплашва със санкции 
държавата, която се защитава от агресия, а не държавата, която 
вече не скрива, че е агресор и родното място на тероризма в Косово 
и Метохия.

СПО изразява надежда, че висшите представители на страните- 
членки на Контактната група на предстоящата си среща в Рим ще 
защитят основните принципи от Хартата на ООН за ненарушава
нето на държавните граници.

нл

ПЪРВИ
МАЙ

парични интервенции.
Според приетото решение, тазгодишният бюджет на Общин

ската скупщина в Сурдулица възлиза на 15 303 000 динара и в 
сравнение с миналогодишния е увеличен с 28,4 на сто. Както и 
досега, най-голяма част от тези средства ще бъдат събрани от 
различни видове данъци и обагання. От данъка върху оборота - 4 
560 000 динара и 6 807 000 динара - от комуналните такси. 819 000 
динара ще бъдат осигурени от облаганията върху дохода на граж
даните, 345 000 динара от данъка върху имуществото, 268 800 ди
нара ще бъдат осигурени от облаганията върху недвижими 
450 600 динара от таксите за ползване на строителни площи и 643 
000 динара от облаганията за пътища. От различни видове локални 
такси ще бъдат осигурени около 756 300 динара, а 
средства в запланувания общински бюджет ще бъдат събрани от 
други видове общински данъци и облагания, без допълнителни 
средства от републиката.

Най-много средства от бюджета ще бъдат изразходвани за ко
мунално-битови дейности - 7 950 000 динара, 3 885 800 динара за 
финансиране на общинските служби и 3 227 200 динара за редовна 
дейност на другите институции и ведомства, които ползват средства 
от общинския бюджет.

За заплати и редовна дейност на общинските служби са заплану
вани 2 954 200 динара, за потребностите на основното образование 
- 500 000 динара, за нуждите на средното образование - 260 000, а за 
детската защита над 1 600 000 динара. За подпомагане на физи
ческата култура са предвидени 30 600 динара, а за културата и 
информирането - 397 000 динара, за социалната защита 20 000 
динара, а за материално обезщетение само 15 000 динара.

На заседанието бе изтъкнато, че бюджетът е "скроен” според 
материалните и икономически възможности на общината и че кри
териите за финансирането трябва да се спазват от всички инсти
туции и ведомства, които ползват средства от него.

Димитровградските радикали 
по повод референдума ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

имоти.
По повод успешно проведения на 23 април референдум, Общин

ският отбор на СРС в Димитровград обнародва съобщение, в което 
между другото се казва:

”На 23 април т.г. гражданите на Димитровградска община ма
сово се отзоваха на референдума и казаха своето решително "не” 
на намесата във вътрешните работи на Сърбия. С това те дадоха 
подкрепа на СРС и политиката, която тя води, а това е, че Косово 
е винаги било сръбско, че то винаги е било люлката на всички 
сърби. Ние, сръбските радикали, няма да дадем нито педя сръбска 
земя.

останалите
НА РАБОТНИЦИТЕ И 

ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА 
НА ТРУДАИскаме посредством локалните и други медии да поздравим 

гражданите на Димитровград и да им благодарим за изказания 
патриотизъм към своята държава Сърбия и Югославия. С това те 
доказаха, че българското малцинство е най-верното от всички мал
цинства към държавата Сърбия. Винаги, когато е било необхо
димо, ние сме защитавали нашето отечество и сме готови и живота 
си да дадем за него.

...Вашето историческо "не” е задължаващо за СРС и ние от 
Общинският отбор на СРС от Димитровград се гордеем, че 
димитровградчани" - се казва между другото в съобщението.

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ В 

ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ 
МАЙ

сме

А. Т.

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ м. я.
ДИМИТРОВГРАДПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА 

ДЕЙНОСТ НА ЮЛ МАГАЗИНЪТ НА СИП 
РАБОТИ ДОБРЕИзборната дейност в седемте общински организации на Юго

славската левица в Пчински окръг приключи навреме и успешно. 
Във всички общини са проведени изборни конференции, на които 
са учредени нови общински отбори и са избрани ръководства.

За председател на Общинския отбор на ЮЛ във Враня е избран 
Станиша Стоядинович, директор на предприятието за неметали 
във Вранска баня. Д-р Стоянча Арсич и през следващия мандатен 
период ще бъде лидер на ЮЛ в Буяновац, а в Прешево тази функция 
през следващите четири години ще изпълнява Миле Цветкович. За 
председател на ОО на ЮЛ в Търговище е избран професор Алек
сандър Живкович, а за председател на ОО на ЮЛ в Босилеград е 
преизбран д-р Любен Александров. Лидер на общинската органи
зация на ЮЛ във Владичин хан и през следващия период ще бъде 
Миле Милосавлевич, финансов директор на ФОПА, а първи човек 
на Югославската левица през следващите четири години в Сур
дулица ще бъде Горан Миленкович, инжинер по селско стопанство.

Откриването на магазина на потребителската кооперация 
"Пенсионер" от Димитровград, който работи в състава на Съюза 
на инвалидните пенсионери (СИП) 
ливо решение - изтъкват ръководителите на тази организация. 
Според думите на Даннло Джорджевич, председател на СИП, ин
валидните пенсионери и не само те проявяват голям интерес към 
този магазин, в който стоките от първа необходимост могат да

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

се оказа като твърде сполуч-

купят на по-ниски цени, отколкото в другите магазини в града. 
Джорджевич посочва, че само за няколко дни след девалвацията на 
динара пенсионерите са купили над един тон брашно, около 400 
литра олио и близо 400 килограма захар.

В кооперацията сериозно обмислят идеята да открият подобен 
магазин и в местната общност Височки Одоровци и Гуленовци, 
където има много пенсионери.

ПРАЗНИКА
НА ТРУДА

I ШиШШШШшШЯ*
Б. Д.

1 МАЙ 1998 г.о во.



в ДИМИТРОВГРАДСКОТО 
"НЕНАТЕКС" ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЩЕ ЕДНА ФУРНА В ДИМИТРОВГРАД

МОЩНОСТИТЕ НАТОВАРЕНИ 

СТОПРОЦЕНТОВО
СЕМЕЙНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Семейство Деянови от Ди
митровград досега беше познато 
с Душица Деянова, 
коатлетка и шампионка на 400 
метра с препятствия. Отскоро 
същото семейство откри само
стоятелна фирма - хлебопе
карница ”СТПР ДЕЯНОВИ”. | 
Собственик е Бо^ка Деянов, ба- ; 
щата на Душица, който е квали
фициран хлебопекар. Доскоро 
той работеше в млечния ресто- [ 
ран Блед”, където правеше ба- 1 
ници. *

работаКно"пълни обороти ^ВъГазЯ °Т ДпматРовгРад понастоящем
работника, се преработват месечно околоТ7;о К°ЯТ° са ангажирани 45тук прежди се продават глишп около 7 тона вълна. Произведените

същия размер, както и китениците) е 150 динара ^ ПОКрнвка <със 
ника ЗаЯтяхвъ0в*ипмттВЪВ фабри“та Раб°™ » метален цех с5 работ-

Е========^»свен това в цеха се извършват услуги и за граждани. Н

известна ле-

Дсянов започна да строи хле
бопекарницата си доста отдавна 
и неговата фурна е първият и 
единствен обект в предвидения 
навремето занаятчийски цен
тър. Сградата, долният етаж, е 
строена със строго предназначе
ние, но поради определени обек
тивни обстоятелства едва сега е ниците» за които той е истински та все още не е напълно оборуд- 
завършена и долният стаж обо- специалист’ както и останалите вана, в нея има достатъчно място 
рудван за съответната дейност “зделия от ™ка нареченото да закусват повече хора. А 

Божа Деянов, който с роден сладко тесто (кифлички, гев- познавайки бюреците на май- 
през 1950 година,'вече 28 години реци " всички ДРУ™ видове за- стор Божа от ”Блед”, не се съм- 
е в тази професия Преди да се куски' са основните производст- няваме, че клиентите оттам ще 
настани на работи в ”Блсд” ‘той ??’ от които се очаква печалба, 
е работел п хлебопекарницата Надеждите на собственика са 
"Църнн Марко" в Пирот. Имай- съвсем реални- тън като хлеб°- 
ки предвид местоположението пекаРнидата е на път на учени- нейна - в нея работят той, съпру- 
на новата хлебопекарница Бо- цнтс иа гимназията, а не е далеч гата му, синът и дъщерята и още 
жа се надява работата да върви " ОТ °с"овното училище, общи- един млад, изучаващ занаята 
добре. Защото не хлябът а ба- ната' Макар че хлебопекарница- хлебопекар.

Б. Д.

В ОП ''БОР" В БОСИЛЕГРАД

Клати се директорското кресло Хлебопекарницата "Деянови"

Дали са нарушени законопредписанията при избирането на дирек
тор на общественото предприятие "Бор", когато от петимата канди
дати, които са изпълнявали съответните условия на конкурса не е бил 
избран нито един, а е избран шестият, който 
нскванията - това не е отговарял на из- 

ще бъде въпросът, по който ще разисква Общинският 
съд в Босилеград на 5 май т.г.

Според обявения към края на януари т.г. конкурс кандидатите за тоя 
пост. освен всички други условия, е трябвало и да бъдат инженери ш 
специалността обработка на дървото, лесовъдни инженери или юристи. 
От шестимата кандидати двама са били инженери по дървообработване 
(Иовица Костов. Данче Ангелов), двама лесовъдни инженери (Васил 
Ангелов. Милорад Марнч). един юрист (Иван Рангелов) и един строи
телен инжинер (Милан Мицов).

След изнасянето на

се преселят при него.
И още нещо: фирмата на Бо

жо е почти стопроцентово се-
по

А. Т.

БАБУШНИЦАрезултати от конкурса се оказа, че Управител
ният съвет на Бор е избрал за директор Мицов, които вече зае дирек
торското място във фирмата. Останалите кандидати 
Общинския съд за анулиране на решението.

Тези дни в Бабушница е на привършване 
поставянето на ново улично осветление в цен
търа на града. Вече са поставени нови красиви 
канделабри, наподобаващи на тези в Белград. 
На кьошетата на улиците, които се кръстосват 
в центъра, са направени циментови неподвиж
ни "жардиниери’, в които ще бъдат засадени 
цветя. Всичко това е част от проекта, пред
ставен миналата година по повод Деня на ос
вобождението на общината, "Бабушница 
2000”, който е дело на група архитекти от Бел
град. Уреждането на центъра на Бабушница се 
провежда от Общинската дирекция за строи
телни площи, пътно и комунално развитие. 
Стойността на работите е около 250 000 ди
нара. Работите трябва да бъдат завършени 
най-късно до 4 май, когато се очаква в Бабуш
ница да пристигне делегация от гръцкия град 
Ню Перамос , с когото общината е побрати
мена.

Бабушница

са внесли иск в НОВО УЛИЧНО 

ОСВЕТЛЕНИЕ
В. Б.

В АМБУЛАТОРИЯТА В ЗВОНЦИ

Открита лаборатория
Директорът на Здравния дом от Бабушница д-р Миролюб Йова- 

дни откри лаборатория в амбулаторията в с. Звонцн. Съще
временно на звонската амбулатория беше дарена лека кола ”Фичо”, 
която ще бъде използвана от патронажната служба за посещения при 
болните в района.

Д-р Йованович заяви, че занапред всеки четвъртък в амбулаторията 
в Звонци ще работят лекари-специалисти. Това е едно от мероприя
тията за доближаването на здравната защита до хората.

Звонци е районен център за около 20 села от Димитровградска и 
Бабушнишка община, а в седемте села, които обхваща местната кан
целария Звонци, живеят над 800 пенсионера.

нович тези

А.Т.
Й. Миланов Новите канделабри в центъра на

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА НА ТРИМЕЖДИЕТО
Отвъд граничната бразда остаиаха имоти 

ни някои хора от тези села, особено на 
голешаин. На наша страна пмоти имат н хора 
от Крннопалансшко. Сега и едните, н другите 
не могат да ги ползват. По тоя въпрос Иванов 

... г. казва: ”От ОС в Босилеград ще поискам да
По южните склонове на Бела вода, чийто Големи връх е на 1828 м надморска височина, са разположени селата Жеранино, Голеш предлоЖ1,11а пашИте компетентни органи да 
и Караманица. Те са най-южните и най-отделечени села на Босилсградска община. От Босилеград са на около 50, а от Крива проучат заедпо с органите иа Македоинятоя 
паланка (Македония) на 20-ина километра. След разпадането на предишна Югославия, те попаднаха па трнмсждисто па С1 проблем и да вземат решение хората от двете 
Югославия, България и Македония. Жеравино е пряко на тримеждинния камък, I олеш и Караманица са край македонска! а страни на границата да ползват безпрепят- 
граница. ствеио имотите си”.

НОВА ГРАНИЦА - НОВИ ПРОБЛЕМИ

Новата граница създаде и нови труд- рамаиица. Гова са предимно стари хора, 11нс смс забравени хора! Ос1анахмс 
иости, които още повече усложниха жи- по-младите останаха отвъд границата, а сами с проблемите ен, конто по сме а със- в ОС в Босилеград казват, че хората 
вота на хората. Сега те.и планинци са Македония. В тези села днес няма младост тоянис да решим”, сърдито казва Япач- н тези ч рп села не са забравени, но съще- 
между чука и наковалнята -ог една стра- и тона се потвърждава от факта, чс преди ков. "Чест» смс без ток, а особено е тру- ез пунащите трудности не могат да се Ире
на е държавната граница, а от друга са една година беше закрито чстирикласното дно със снабдяването па стоки за широко махнат отведнъж. Едни път дневно, при- 
нерешените жизнени проблеми. училище в Голеш, в което до закриването потребление. От преди три години, от- вечер, автобус на боснлеградскн ”А

"Преди тридесет години хората жи- му се учеше само едно дете. Деца няма и в как то босилсградска "Слога” изпадна транспорт" пристига до Караманица, а в
вееха сравнително добре. В мината ”Г1од- Жеравино. Преди една година повт орно във .. ......нсови затруднения и закри ма- Босилеград се връща на следващия ден
вирове’ в Караманица се добиваше оло- беше откри то училището в Караманица, в газинитс си в Голеш п Караманица, при- сутринта. ОС преди няколко години поде
во-цинкова руда. Тук работеха голям което сега учителката Любимка Йор- пудени сме да бием пеша по три часа в инициатива и изготви проект за прокар-
брой хора от тоя край. Когато мината данова учи само двама ученика! една посока до най-близкия магазин. То- пипе на регионален път с дължина 5 км от
беше закрита, мнозина бяха принудени да Хората в тези села и сега не крият, че на е абсурд!” Горно Тлъмнно, през Жеравннска река и
п реят работа и по-добър живот в съсед- съжаляват за времето, когато Крива иа- Драган Иванов, отборния на хората Жеравино до 1 олеш. Как и кога обаче ще 
пата Крива паланка Хората там рабо- лаика беше за тях като изходна вра га към от тези три села в Общинската скупщина се строи този път, засега не е известно, 
теха там се образоваха, сключваха брак- цяла предишна Югославия. Сега обаче, за в Босилеград, казва: От тежкото поло- понеже не са подсигурени средства от ре- 
ове строяха къщи пазаруваха . Но еги- да отидат при роднини или в построени те жение се възползват различни матрица- публиката. За да се облекчи положени- 
гиа се до ссцссия на Македония, изпречи си къщи в това градче, вместо 2» трябва зи, които например продават па селяните сто на населението край границата, пре- 
сс границата и всичко отиде по дяволи- да изминат около 220 км. Толкова всъщ- 100 кг брашно за 400 динара макар че д„ три години общината поиска от комис- 
те” казва Яане Яначков от Голеш пост е разстоянието до него през най- редовната му цени е от 250-270 динара . теш ите държавни органи в I олеш, иа
.с , каша давел на 1к и близкия граничен преход Чукарка край Според думите на Иванов, често самнси югославско-македонската граница да бъ-

Прсшено Засега "граничната мъка’1 па създаваме проблеми”. Като пример за то- дс открит локален граничен преход. Ре-
хората от двете страни на границата от ва той посочва единствения телефон за зулта гн от тази инициатива все още няма.
време на време облекчават наши те и мп- трите села, кой то вече една година не понеже за реализирането й е нужно и съг-
ксдонскитс гранични служби, кои то поз- работи. "Телефонът е а частна къща в лисне от македонска страна,

ши. Жеравино има едва 30 души, в Голеш волявптиа пешеходци "налегнало” да ми- Караманица, но се налага да се измес ти и Тукашните планинци чакат и се иадя-
(известното Голешко плато на иадмор- „авят*Гр|шицатн. друга, кз.дето постоя.....> има хора. Раз- ват, че ще се създадат условия за но-до-
ска височина от 1250метра,сдължинаоз' ‘ ‘ бира се, преди топа трябва да се понраан. бър живот иа Трпмежднето. Дано нс жа-
един километър и широчина от около 500 ХОРАТА ОТ ТРИМЕЖДИЕТО За тона обаче селяните не си вшюшш", веят пинати между чука и наковалнята,
м, е единственото такова плато в Босиле- па чат вангни кпзватой.
градско) - около 40, а останалите в Ка- (Ш.) < А ЗА1>1 А

вто-

СЕЛА ЬЕЗ МЛАДОСТ
Сега в тези села има едва над 60 до

макинства, в които живея т около 160 ду-

В. Божилов
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шНА ПЛОЩИТЕ НА ЗК "СТОЧАР" ОТ ДИ- ' 
МИТРОВГРАД ПРОДЪЛЖАВАТ СЕИТБЕ- "■■V
НИТЕ РАБОТИ СЙк ч

НЕДОСТИГАТ 

НЕФТ И ТОРОВЕ

ВЧЕРА В ДИМИТРОВГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 

СЪБРАНИЕ НА ОО НА 

ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧК

На площите на земеделската кооперация 
"Огочар” от Димитровград досега са засети 125 
хектара с ечемик, 80 ха с овес и 22,6 ха с фий, 
докпто 10 ха са засадени е иротеински грах. В 
района на Висок през следващите няколко дни 
предстои да се засеят още 40 хектара площи с опее. 
Според съответната аграрна програма площите 
със слънчоглед би трябвало да заемат около 50 ха, 
а площите с царевица за силаж - 18 ха.

Подхранването на пшеницата, която е засята 
на около 160 ха площи е приключило, но поради 
неблагоприятните климатични условия, по-точно 
поради недостатъчните валежи земята е доста 
суха, така че е възможно да се извърши още едно 
подхранване.

В сеитбените работи са включени десетина 
трактора на кооперцията. В тази фирма засега 
нямат намерение да ангажират частни трактор
исти. Помощ от тях ще се потърси евентуално при 
брануване на площите, които ще се засеят с царе
вица за силаж и слънчоглед. Що се отнася до мин
ералните торове, в кооперацията изтъкват, че си-

ш
11а вчерашното отчетно-изборно сз,бранис на Общинската 

организация на Червения кръст (ЧК) от Димитровград д-р 
Тошко Любенов бе преизбран за председател на тази органи
зация, а Симеон Костов за секретар. Членовете на скупщината 
приеха предложения отчет за работата на ОО на 1К за протек
лия четиригодишен период, през който организацията е била 
изправена пред многобройни проблеми, но е успяла сравни
телно успешно да се пребори е тях и да изпълни своите задачи. 
Както бс изтъкнато на вчерашното заседание, ОО на 1К през 
този период е полагала максимални услилия да облекчи поло- 
жснисто на беженците от Хърватско и Босна и Херцеговина, 
които са намерили убежище в нашата община, какго и пол
ожението на най-бедните жители на общината. Гошко Любе- 

Симеон Костов припомниха за проведените през отчет-
ОО на ЧК и особено

щ
туациятп е доста тежка, тъй като на домашния 
пазар се усеща голям дефицит на торове. Си
туацията е подобна и когато става дума за необ
ходимите фосфати, които нашата страна внася от 
чужбина, а предимно от Беларус, както и когато 

въпрос за дизеловото гориво. В "Сточар ’се 
надяват, че фирмата "Югопстрол” и най-скоро 
време ще им достави 8-те тона нефт, които кооп
ерацията е платила предварително.

стана нов и 
ния период хуманитарни дейности на 
наблегнаха на кърводарителните акции, на които димитров- 
градчаните се отзовават масово години наред.

Освен отчета за работата на Червения кръст през посо- 
период, членовете на скупщината приеха и програмата 

май гази година до май 2002

Б. Д.

че ния
на организацията за периода от 
година. Приети бяха и предложените финансови документи. На 
заседанието са избрани и членове на Общинския отбор на ОО 
на ЧК (9 души) и на Надзирателния отбор (3 члена).

ПРОБЛЕМЪТ С ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ В БЕЛЕШ

ИСКАТ ПОМОЩ,
А НЕ ИСКАТ ДА СИ ПОМОГНАТ!?

Б. Д.

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД

НЯМА КОЙ ДА ПОЛЕЕ 

ТРЕВАТА!?

и изливат. Каква опасност за 
с това - излишно е да се

От лукавашката рампа до разсадника до шест- ями се препълват 
десетте години нямаше ннто една къща. От двете евентуални епидемии 
страни на макадаменото шосе се намираха ка- говори, 
навкн, почти винаги пълни с вода, стичаща се дори Кой е виновен?
от Цинцарски рид. Най-често за това белешани обвиняват власт-

С прокарване на новото трасе на международ- та, че още навремето не е уредила нещата. Може
би. Но ако всичко е било уредено "навремето’ 

тогава и всички
ния път, покрай старите къщи започнаха една по
една да ннкват нови постройки. Понеже това е чрез градоустройствен план, 
извън територията на самия град, то и оформяне- обекти е трябвало да бъдат строени с разрешение, 
то на строителните площи е без градоустройствен по план и с плащане на всички общински и други

такси. "Обвинявайки” властта,
белешани забравят своите гре
шки. Това преди всичко се от
нася за споменатите канавки 
край пътя, които "старателни
те” белешани са задръстили с 

^ разни материали, а най-често са 
^ затрупали със земя и ползват те- 
►*} зи площи за градинки или за раз- 
Ця товарване на дърва или сено. Ед- 
щ вали пред някой двор може да се 
Хн забележи, че някога тук е имало 

канал за дъждовна вода, много 
от напречните канали просто са 
затрупани, понеже минават през 
дворовете на хората. Откъде то
гава да мине водата, освен по 
своя естествен път и ето ти на-

Главната улица в Белеш: 
от канавките няма следа

воднения.
Правейки опит да намери ня

какво решение за исканията на белешани, съот
ветната общинска инспекция обиколи местната 
общност и задължи белешани да освободят незак- 
оно завзетите площи между шосето и техните пла
цове. Но на пръсти могат да се изброят тези, конто 
са изпълнили това. Останалите "забравят”, че те 
самите са търсили помощот общината. Общината 
вече е поела ангажимент да даде техническо ре
шение за регулация на дъждовните води. Но защо 
белешани сами не искат да си помогнат?

"Зелената" площ пред Центъра за култура

Студията на архитекта Ранко Радович ”3а по-хубав Димит
ровград” полека-лека се реализира. Освен гробищата, уреждат се 
и зелените площи. Първи ”на прицел” бяха площите пред Общин
ския съд н пред Центъра за култура. По поръчка на "Комуналац ’ 
специализирана фирма достави необходимото количество бусенис 
трева, с конто бяха покрити споменатите площи. И докато същата 
трева пред хотела в Пирот нзбуява и зеленее, тази пред съда и пред 
Центъра за. култура в Димитровград започна да жълтее и съхне. 
Причината е твърде прозрачна: няма кон да полее тревата!? Ар
хитектът Радович явно е "забравил” да напомни за тази "дреболия -

а. т.

план, а продажбата на парцели свободна. И щом 
нещо се прави без план, то е сигурно, че ще има и 
грешки. Тъкмо тези грешки сега струват скъпо 
жителите на новосъздалата се местна общност 
Белеш.

Не минава заседание на Общинската скупщи
на, на което отборникът от тази местна общност 
да не пита докъде се е стигнало с разрешаване на 
проблема с дъждовните води в Белеш. Защото 
всеки малко по-обилен дъжд прави тук истински 
наводнения. Още повече, че местната общност 
няма канализация и съществуващите септични

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ Що се отнася до условията за участие в кампанията, 
включваща и награди, те са следните: участниците да са 
на възраст над 18 години и да имат най-малко една година 
”стаж” като пушачи. Всеки, който е заинтересован не 
само да се откаже от пушенето, но и да спечели 10 хиляди 
динара в рамките на СРЮ или 10 хиляди щатски дорала 
в световен мащаб, трябва да се обади в Здравния дом 
Димитровград до 4 май и да попълни определен фор
муляр. След 30 май участниците в съревнованието ще 
бъдат наблюдавани през четириседмичен период без 

Под този девиз от 4 до 30 май ще се проведе све- пушене, след което се търси национален победител. На 
товната инициатива за отказване от цигарите. Както ни 24 юни в Порто Рико ще бъде излъчен световен побе- 
осведоми д-р Мариола Вучкович от хигиенно-епидеми- дител, който ще получи награда от 10 хиляди щатски 
ологичната служба към Здравния дом в Димитровград, долара. Главен спонсор на кампанията е фирмата ”Ан- 
досега са проведени две такива световни манифестации, тиникоса” от Финландия. В Югославия акцията се води 
Първата през 1994 година, когато участие са взели 60 от Съюзния завод за промоция на здравето от Белград, 
хиляди пушачи от 13 държави, а втората през 1996 г. , в заедно с институтите и заводите за защита на здравето 
която са взели участие 70 хиляди души от 25 държави, от Сърбия и Черна гора. В Димитровград, както вече 
Тази година се очаква участието на пушачи от около 50 изтъкнахме, акцията се ръководи от Здравния дом. 
държави. В кампанията против тютюнопушенето се 
включва и нашата страна.

” ДА ОСТАВИМ 
ПУШЕНЕТО, ДА 

УСЕТИМ ВКУСА НА 
ПОБЕДАТА”

Приключи 

ваксинирането 
на свине

в

Ветеринарната амбулатория от Димитровград 
тези дни приключи втората си редовна тазгодиш
на акция - ваксинирането на свине срещу червен 
вятър и свинска чума. Акцията обхвана всички 

нашата община и града. През май димит-села в
ровградските ветеринари ще започнат диагнос
тични изследвания, за да установят наличието на 
бруцелоза при овцете и козите.

Освен че провежда редовните си дейности, ве
теринарната станция предлага на димитровград- 
чаните новоизлюпени пилета, както и 18-седмични
кокошки носачки.

Б. Д.

Щ/Щвшо 1 МАЙ 1998 г.
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ОЕЦ5Е5
БАЛКАНСКА БР. 41, ДИМИТРОВГРАД У1_А01С1Н НАN

Телефони: Централа 010/63-180 
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574

УIа на всички граждани в общините 
Босилеград и Сурдулица

1
ЗгМе^ународна и унутрашн>а шпедицща:

Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376,
Магацин - ]авна царинска складишта -
Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

На трудовите хора, гражданите, 
деловите партньори 

и клиентите си "БАЛКАН" честити

* ч@®ти?и
1 МАЙ и ГЕРГЬОВДЕН

63-179. - Т-

|Г

1 с пожелания за нови
стопански успехи, общ напредък

■ "

РНЕРЦ2ЕСЕ 2А12ПАРЦ МАМЕЗТА.1А ОР РНУЕТАаекара 0 ТТККА8КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО „ЦАРИБРОД“- 
ДИМИТРОВГРАД

ВЕ1-А РАБАМКА К1»

ПД. "Циле” - Димитровград

на своите потребители и на всички 
граждани в общината честити

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДИМИТРОВГРАД

честитятНА всички свои 
ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ 1 МАЙ-

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
ПЪРВОМАЙСКИТЕ

ПРАЗНИЦИЧЕСТИТИ

ШАЙ
и ГЕРГЬОВДЕН

■на всички граждани в страната с 
пожелания за крепко здраве, 
щастие и многобройни успехи

с пожелания за икономически 
възход, трудови успехи 

и лично и семейно щастие.

- ■ .......... ............. V ~
ГАВН1КА ГАЯМАСЕЦТ5К1Н I НЕМ1М1Н РВШ/УШ

16000 и&кОМС 1А «»лЮуа 199 (ЕИГОЧ 50-244 ■ ТЕ1ЕХ 19625 19658 19 66Вл. г. п.ш 05ИОУМА1Г1РА\А\НЬАУ ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ 
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- Босилеград 
на гражданите 

ЧЕСТИТИ

ВАЙКАДимитровград, Балканска86

Жнро рачун: 42802-601-7-341 кол СПИ Димитровград 
Телефони: централа

техиичка бала
(010) 02*231. 61-488.63*166. 02-605 

61-48863-369 Телефакс

Ина работниците и 
гражданите честити

честити

ПЪРВИш1 МАЙ
■ ГЕРГЬОВДЕН

□

п*дзн1кд като пожелава на деловите си партньори 
и гражданите ускорено развитие в 
предстоящия период, радост и успехи 
в живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

-

И/А ТР^ДА
.

щ_____
—

ГИМНАЗИЯТА 
В ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ

УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ДОМЪТ ЗА СТАРИ 
И ПЕНСИОНЕРИ 

В ДИМИТРОВГРАД
На своите клиенти и на гражданите 

в общината честити

честити:

1 МАЙ
на учениците и техните родители 

и на всички граждани 
в Босилеградска община

НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, 
ТРУДОВИТЕ ХОРА В ОБЩИНАТА 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА 
ДОБЪР УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ

1 МАЙ и ГЕРГЬОВДЕН«

О1 МАЙ 1990 Г.ШтШв



на р.о. 17000 Угап|о
^ ^ Гп1п1оп: \/гмп|в (017} 8Н2М

а1(а рют) &&
РоЙишпМ Гпк В5

ОР МЕТАИЧА 1М0и5ТК1|А УКАМ1Е ОУ ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ВРАНО
ЧЕСТИТИ

, 12»

5Д р.О.

честити Тс1ех: 16840 
Тс1еГах: 010-63-112

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

18320 ШшИгоуцгаО 
Е(1ун 1(1а Кап1е1)а 1

ПЪРВИ МАЙ
на всички граждани 

в Босилеградска 
и Сурдцпишка община, 

като им пожелава 
многоброоно успеки 

в изграждането 
на пътните мрежи, здраве, 

щастие и общ напредък.

ШАЙиГЕРГЬОЕД! [Щ
1Ш

"ЕЛЕК ТРОДИС ТРИБ УЦИЯ 
НИШ, КЛОН ПИРОТна деловите си партньори 

и на всички граждани 
в Босилеградска и 

Сурдулишка община
ПИРОТ

Таковска 3__________ '___
18000 ПИРОТ

ДЕЛОВА ЕДИНИЦА ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ

ВЕТЕРИНАРНА 

СТАНЦИЯ - ПИРОТ 

ВЕТЕРИНАРНА 

АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД

1 ШИ ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ

НИШ

■

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

■

оимду05КИ1КАШЕ 00 |
■

на животновъдите 
и гражданите 

чесьйиШи

■

ОЦНАУ
охюордмк оо

На своите партньори и клиенти и на 
всички граждани на Димитровградска 

и Бабушнишка община честити
Р

ПЪРВОМАЙСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ

8

1 МАЙ-ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА

На своите партньори 
и клиенти и на всички граждани 

честити
-

;>:■

I
, _1_• -■

ПРЕДУЗЕТ.Е КОНФЕКЦИМ Цектракл (010) 01-206

1 ДИМИТРОВГРАД I ~

ГЛАВЕН ФИЛИАЛ ПИРОТ
На своите партньори и клиенти 

и на всички граждани на 
Димитровградска и 

Бабушнишка община честити

Ген. днретор 
Телефакс 
Тек е кс

61- 299
62- 309 

1&Ш
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРИОШТ.У 

Димитровград — 13 на канска 91 шяшТелеграм; „СВОБОДА“ — Димжгрокград, ж. р. 12602-001 • 1-1527

на своите работници и Потребители 
и на всички граждани в общината 

ЧЕСТИТИ

СПЛ — Димитров! рая

ПЪРВОМАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ПРАЗНИКА НА ТРУДА
с иожелания за всичко най-хубаво в живота

■; ■ - , ■ :................................................................................................................................................................................................................................................. ' - ■■■■ , I >

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАДштопеоп-"
Ш ДИМИТРОВГРАД

АП
ЧЕСТИТИ

Телефони: директор 63-104, 
комерсиала 63-487 и 63-173, склад 63-296 

На деловите си партньори и гражданите честити
У

на всички граждани в Димитровградска община, 
пожелавайки им успехи в развитието на общината и лично щастие

ШшшШо 1 МАЙ 1998 г.
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"Ч&УП&КА РАУО&УП"
6 '&осилел.уе\.у

гулуииКА РО Зи&пихО р.о.
;

"8 шипаллАуи”
& ?И.1Ш«1|Зс/чр((

I
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ И КЛИЕНТИТЕ 
ЧЕСТИТИна децата, родителите и гражданите 

честити
на децата, родителите 
и гражданите честити

1 МАЙ и 

ГЕРГЬОВДЕН
о

и им иожелава 
радост, здраве и усйехикато им иожелава здраве и щастие

РО "АУТОТРАНСПОРТ" 
Босилеград

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
от Пирот

на всички граждани пожелава 
здраве, щастие и 

извънредни успехи 
и им честити

ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ - ПАМУКОВ КОМБИНАТ 
"ЮМКО" - ВРАНЯ

прсдузеКс за произведи.} 
конфекции и пролет роба

Босилеград
Жнр* рачун мд СПП Басилегрзд бр«] 4Ш0-Я1-6-1Ш 

Тел. Директор 77-271 Комерц.одел>. 77-261
ЖИРО РАЧУИ 64130 601 «74 

Т«*.: ЦЕНТРАЛА — 017/77-451 ' ДИР1НТОР — 017/77-417 * 017/77-433 * ФАИС-. 017/77-670ЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И 
ПЪТНИЦИТЕ СИ П.Ц. "КОБОС" П.Ц. "ЧОРАПАРА" БОСИЛЕГРАД

на работниците и гражданите честити

ПЪРВИ МАЙ - 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА9ШИ Ма., 1 МАЙ
»ЛВТИ 1Я.ЯЮЯИМ

______________ ____________________________________________________________________________________________________________ ■:

.. ■ ЮЛ В БАБУШНИЦА
IIIщщЯ

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД ЕЯЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ 
- ЛЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА 
БОСИЛЕГРАД

НА ТРУДОВИТЕ 
ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 
; ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

МШЩМ1М :.
!ЛЛ3051-С71/ЕН5КА 1.ЕУ1СА на потребителите и гражданите честити

1 МАИ - ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА
на всички граждани в Босилеградска община, 

пожелавайки им успехи в развитието 
на общината и лично щастие

Първомайските
Празници

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
- ДИМИТРОВГРАД В БОСИЛЕГРАД

на своите членове, на любителите на 
книгата и на всички граждани 

в Димитровградска община честити на своите потребители 
и гражданите честити

на членовете на партията и на гражданите 
в общината честитиПРАЗНИКА НАДОДА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА 1; Ии им пожелава многобройни успехи 
във всички области на общественото 
развитие и щастие и радост в живота

-____

1)И УЛ <1,ЛМ,.АЦ№ ТКАМ1НА 11/.НЛ1)Н ГГКВШ.МК «А1ЛМТК1Ш1: ИА1Ш.ЧМК.А

I
;
II
7 * В БАБУШНИЦАтрудови хора от Бабушнишка община 

ЧЕСТИТИ
На всички граждани и

на членовете на партията, на трудещите се 
и на гражданите в общината 

честити

ПЪРВИ МАЙ и ГЕРГЬОВДЕН

о1 МАЙ 1998 г,&*Л



ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ВРАК.Е 
Ул. Лолв Рибара бр. 18:КиЬЬвг 1п6и8»гу 1оо1з ргойисНоп Тел. Директор 

централа 
комерци|вла 21*785 

22-228

21-881
21-810ШМП1 Ш1МШ

НЕАООШСВ: 
В«(>и1п1са • У1Ю081А\/1М 

К«1к* Р*у1оу14* ВВ 
Т«1/Г«к ♦ * 3»1 (0)10/«0-222 

Т*1. ♦♦ 301 (0)10/ 80-060

ми. РАВЙ1КА факсI.1яу •»«•! 1В 
ч • 301 (0)10/00-130 

0 )•!. ♦+ 301 (0)03/402 -000

Срби|а шуме22
Международния 

ДЕН НА ТРУДА

чесисссиси На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица честитина гражданите в общината 

и страната честити

ПЪРВИ МАЙПЪРВОМАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
с пожелания за успехи и щастие
______ _

№ СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ В 
БАБУШНИЦА

VI/N1201.
РАВП1КА КАМЕИЕ V^NЕ
17530 ЗигдиНсп

1е1о(оп1: (017) 06-100,85-772.86-773 
1о1о1пх: (017) 06 - 774 
21гогпбип; 44102 -001 -2-0740 

N133 /ОР 8игс)и11са

на деловите си 
партньори и на 
гражданите в 

общината 
и страната 

честити

ЯВНО КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

"УСЛУГА"-БОСИЛЕГРАД честити

ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА
а НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

еА1_ЕМ1КА НОШ1ИОшит МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА
пп

СМЕШКА - V^Ш20^ МАПКЕТШО 
11070 N(^/1 Воодгад, III Ви!<г/аг25 Ь 

Ю1оюп1Лв1о(акв1:011/131 -004.133-192 
222-33-69,222-40-52 

21000 N0*1 Зад, Оогда Па]ксмда 1 
Ю1еюгИе1о(окз: (021) 612-473

&
на всички трудещи се и граждани в 
Босилеградска община и страната

■ _____________________________ . ■

ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО

НИШ

»ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОЖАРА" - ЖЕЛЮША

г.

ЧЕСТИТИ
честити

1 МАЙ честити
ПЪРВИ МАЙ 

и ГЕРГЬОВДЕН иштшМштт
МЕТА1-АС НА РАБОТНИЦИТЕ

И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА

ШРШШЩ01М1ТВОУеЯАО на всички граждани 
в общината,

пожелавайки им здраве, 
щастие и благоденствие

на всички работници 
и граждани

Те1/1ах: 010/62-577 
01 г е к1о г: 63-1 69

€
ЛХ>0*Т_0УЖН*ХЛ (.ЕУ1СЛ

Т с СЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ 
ВПЧИНСКИ ОКРЪГ-ВРАНЯ

В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 

ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА (ЮЛ)
В БОСИЛЕГРАД

на гражданите в Босилеградска община 
честити

!

1 МАЙ - ДЕНЯ 

НА ТРУДАТА 1 МАЙ
5

на всички членове и привърженици на СПС и на всички граждани 
в общината и им пожелава многобройни лични н колективни 

успехи, щастие и здраве като им пожелава лични и колективни успехи

- У... - . ■ у • --- -т ■ :■

& на членовете и 
привържениците 
на партията и на 

гражданите 
честити

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 
ДИМИТРОВГРАД

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

"БОР" ■ БОСИЛЕГРАД 

на раборниците и гражданите 

в общината и страната

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

-1 МАЙ

В ДИМИТРОВГРАД

/штштттшПЪРВОМАЙСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ

■?

1 като им пожелава лично щастие 
и успехи в превазмогването 

на трудностите
А■

I

ШтшШо 1 МАЙ 1998 г.



НА ФЕСТИВАЛА "ФЛОПС" ВЪВ ВЪРНЯЧКА БАНЯ
НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

НА 15 МАЙ В НИШ

Вечер на 
българската 

култура и 
език

УЧАСТВА И РАДИО 
” ЦАРИБРОД” УМНИ ПЕТЪК В 

БОСИЛЕГРАД
“ЖГ Г лоТлшГте баНЯ °Т 21 Д° 24 ™Р"Л “

Ьг. ДЙУ
Радио вР-Т“1 КОИТО бяха подготвили 403 предавания.
вегенз н= В™„ К, Р'ВН°ЮЮ В катег°Р"ИТе: радиореклама, посветена на Върнячка баня, радиореклами до 45 секунди и поредица от радиореклами до 45 секунди. поредица от

Голямата награда на”ФЛОПС" за целокупната си радио - и ТВ-про-
нГфЛОПг" Гда°Т0 МИГ” °Т ОбРеН0впп> докато Голямата награда 

ят! ? п™„, целокупната си радио - и ТВ-продукция в конкурен- Дията на пропагандните агенции бе 
креатива” от Нови Сад.
Оно?РГаНЛ3а™Р" "а Фестнвала бяха: Общността на радиостанциите на 
Р^.но нТО ■•Наг'"КОНОМИЧескнте пропаганднсти на Сърбия иРадио Върнячка баня . Генерален спонсор бе ОС на Върнячка баня. 

гадио Цариброд за втори път участва на този фестивал

На първия петък след Великден, известен като Източен петък, 
а в Босилеградско като Умни петък, по традиция в Босилеград се 
организира голям народен събор. Сегашният, който се падна на 24 
април, мина под знака на "съборяни дойдоха, събор не видоха’’. 
Според традицията, всичко беше подредено за събора. А в деня на 
събора - дъжд!

Съборяните започнаха да се тълпят още в ранните часове. Ули
ците бяха задръстени от хора и коли. Бяха дошли занаятчии от

пропаганднсти на Сърбия

В петък, на 15 май, в Ра
ботническия университет 
"Павле Сгойкович'’ в Ниш. в 
Центъра за чужди езици, ще 
се проведе "Вечер на българ
ската култура и език”. Както 
е оповестено на нея ще при
състват и представители на 
българското посолство в Бел
град начело с посланика г-н 
Ивайло Трифонов.

присъдена на агенцията "Хамер

Б. Д.

НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В ЛЕБАНЕ

Успешно представяне 

на младежкото студио

СИГНАЛИ

В Босилеград има 
наркомани?

Димитровградският актьор и режисьор 
Борис Лазаров участва с младите артисти от 
Младежкото студио от Пирот на междуокръж
ния преглед на самодейните театри, който се

В Босилеград няма официално регистрирани нарк
омани. Неофициално обаче се говори, че някои 
младежи употребяват "леки” наркотични вещества. 
Поставя се въпросът: има ли или няма консуматори на 
наркотици?

Този въпрос в Босилеград е все още тема табу. За 
това не се разисква, за това не се говори в училищата, 
Здравния дом, Отделението на вътрешните работи и 
останалите

проведе в град Лебане от 20 до 28 април т.г.
Младежкото студио се представи пред почи

тателите на театралното изкуство в този град с 
пиесата "Лудият и абатнсата", която е режи
сирал Борис Лазаров и който изпълнява в нея и 
една от главните мъжки роли.

Освен Младежкото студио, в конкуренцията 
на самодейните театри на прегледа участваха 
още седем театри от Лесковац, Лебане, Горна 
Топоница, Ниш, Алексинац, както и два театра 
от Власотинце. В конкуренцията на детските 
театри на прегледа се представиха седем теа
трални групи - три от Лесковац. два от Пирот и 
по един от Алексинац и Лебане.

Селекционер на тазгодишния театрален 
преглед в Лебане бе известният югославски теа
трален деец Урош Главацки.

Сурдулица, Враня, Буяновац, Лесковац... Предложиха на съборя
ните различни стоки: имаше много сергии с текстилни изделия, 
сувенири, селскостопански алати, глинени изделия, детски играчки 
и пр. Не изостанаха и черноборсаджиите - и наши, и български - 
като предлагаха различни дреболии на "подвижните"си сергии. 
Хора от Млекоминци, Рикачево, Бранковци и други села предла
гаха люта ракия, картофи, сирене. Овче масло имало някога, сега 
нямаше. Босилеградчанки казват, че миризмата му вече не се чув
ствала и в селата.

Дъждът, който час по-тихо, час по-силно преваля почти през 
целия ден, развали настроението на съборяните. Затова липсваха 
пъстрите народни танци, с които се помни тоя събор. Музикантите 
заседнаха в кафенетата, които бяха пълни до късно вечерта. По 
всичко личи, че тазгодишният Умни петък беше ден на гостилни
чарите.

компетентни институции.
"Обикновени” хора обаче все по-често посочват, че 
определен брой младежи използват наркотици и осно
вателно се страхуват това съвременно зло да не вземе 
по-широки размери.

Това наистина е сериозен проблем и в никакъв 
случай не трябва да се пази в тайна или да бъде забра
нена тема. Във връзка с това е необходимо да се 
проведат редица беседи и откровени разговори и док- 
олкото младите (без оглед на броя им) наистина са се 
поддали на този ужасен порок, да им се помогне да го 
преодолеят, а самото разпространение на наркотици 
да бъде осуетено. В противен случай ще бъде много

органи

късно и веригата на това съвременно зло трудно ще 
може да бъде прекъсната. в. Б.Б. д. В. Б.

РАЗКАЗВаско Божилов
отиде отворено, е знак на неправдината, която ни нанесоха Никодия и Бойко преди 
тридесет години. Толкова години копнееше душата на Статко. Кой знае колко пъти 
проклиняше братята си душмани”.

Събираше Статко парички от мизерната си заплата, отделяше даже и от залъка 
на трите си невръстни деца. Реши, както и мнозина други, да си купи някоя нивичка 

да побегне от планината, да доближи децата си до училище и по-удобен 
живот. Един есенен ден с жена си и петнадесетгодишния си син замина за града, за да 
потърси някоя нива. Радостта му беше безмерна, когато разбра от брата си Никодия, 
който вече се беше заселил в града, че нива за продажба има тъкмо до неговото 
имане. На следващия ден Статко я купи. Разцелуваха се, както му е редът в такива 
случаи, и Статко изброи и даде парите на досегашния стопанин на нивата.

Радваше се Статко, че успя да купи нива в града. А то - каква нива! Навсякъде 
около нея лозя и толкова голяма, че можеха да се построят седем-осем къщи. В тези 
моменти той не беше сигурен дали ще има сили да си построи къща. Надяваше се 
обаче, че децата му ще имат повечко сили и късмет да направят това.

- Блазе на Бога, че си няма брат! Та за какво му е?! Че то онез двамата братя ли 
бяха! Как могат да ти вземат имота, който си купил, докато децата ти са били гладни 
и боси. Това не са братя, а зверове! - рече Статковица.

Нивата се хареса па Никодия и той непрекъснато правеше планове как да я вземе 
от брат си. Когато дойде време собственикът й да я пренесе и предаде по админис
тративен начин, Статко се разболя. Толкова му беше зле, че няколко дни прекара и 
в болницата. Бойко каза това на Никодия. Тази вест за него беше като по поръчка. 
"Сега е моментът, сега или никога!” - мина му през ума и се зае да изпълни подлия 
си план. Една вечер двамата братя отидоха при стопанина на нивата, казаха му, че 
Статко е много болен, че го поздравява и е поръчал да пренесе нивата на Никодия, 
а те после ще си уредят работите. Та нали са братя! Бяха убедителни и човекът не се 
усъмни II нищо. Дндохп му пет литра ракия, която уж му изпратил Статко, даже н 
писмо, което уж му е написал.

След една година Статко започна да се съмнява в намеренията на Никодия и 
поиска да си пренесе нивата па свое име.

- Братя сме си, ама хайде да не бъдем и съседи. Ще си развалим и отношенията. 
По-добре с пивата да остане на мен, а пък аз ще ти дам някоя нива, която наследя от 
нашата татконина - каза му откровено Никодия. Статко се стъписа. Не искаше да 
вярва на ушите си, но иаЙ-после схвана измамата. Надяваше се, че има Бог, съдилища, 
правда... 13 съда заведе дело срещу стопанина на нивата и брат си Никодия. Но не 
успя. Стопанинът предостави писмото и се отърва. Какво писмо, та нали Статко едва 
умееше да се подпише! Никодия си призна, че не е давал пари за нивата, но Бойко, 
който беше главен свидетел, каза на съдията, че той и Статко са платили нивата на 
равни части и че я купили за Никодия. Положи и клетва. Изпоти се няколко пъти, но

в полето и

Статко почина и докато свепщ трепереха до главата му, лявото му око беше 
широко отворено. Жена му, децата и съседите се мъчеха да го затворят и със 
затворени очи да го изпратят на оня свят, но нищо не помогна. Съседи и роднини 
налучкваха защо окото не се примири като другото. Едни предполагаха, че не успял 
да види всички от многобройного си семейство и че сега му е криво за това, други, че 
съжалява за нещо, трети, шегувайки се подхвърляха, че уж иска да наблюдава 
собственто си погребение.

- Недейте да се мъчите, всичко е напразно! - рече примирено накрая на децата и 
внуците си Статковица. - Хората могат да си говорят каквотоси искат. И сами знаете, 
че на вашия баща и дядо остана жал за една неправдина, която му сториха неговите 
братя Никодия и Бойко. Душата го болеше, когато си спомняше за нея. За неправди- 

* предсмъртния си час. Поръча ни, когато умре,ната на братята си припомни 
братята му да не идват да му палят свещи.

Никодия, който също така ходеше но печалба. Гой

и II

а Бойко най-малкият. Като

книгата не го привличаше. Затова родителите решиха гой да
- Статко беше строен ерген, да знаете само какъв войник беше, как му приличаше 

униформата... Беше много честен, по време на войната той и мравка не нагази -

...

МУ пано го отделил но не му дал нищо от имота. Та нали цялата земя беше пред
назначена за Бойчо! Но не самобез земя, а и без подслон останал- 
и братята му живеели в новата къща, в чисто изграждане и гой взел у тстие, сг.п ко 
и сънругатаму били принудени да живеят в къшуркп. «*|»' да 
ЧЗС може ла пухне Статковица, която чу този разговор, I ьжно се замисли каки д 
направи, та .юнс малко да се съвземе от болката, която ^„“"^“^"ивя 
подклаждаха. От една страна сърцето й се късаше от жал за стопанина, с когото живя

....

остане на имота.

като запали

сс закле.
Цели тридесет години Статко си задаваше въпроса: "Какви братя са това, конто

идваха. Отношенията между Никодия и Бойко също постепенно се приеъимха. 1 оя. 
последният, често говореше, че бил измамен и се срамуваше от децата на Статко. А 
то какви деца! Завършиха училища, станаха сериозни хора, домакини.

Нивата в полето вече тридесет години ражда само плевели. Никодия остана сам
да я продаде. А бяха братя. Сега

и несправедливостта на деверите.

ДВ сс сдобием. И аз не се щадях, работех от мрак до мрак на чуждаI имо.ги. Пое троихме 
си къща, плевник, изшколувахме си децата, даже купихме си и им 
появи УЧИ ла са ни живи и здрави. Младите трябва да живея I, а Сппко ако си е правнуци, я,| са шз жизш и и . т ихичко си говореше Статковица и
все гледаше в лявото око на съпруга еи. "Това око - каза тя - което и в ■ роба ще си

спадай на Бога, Статко получи

и няма кой да я обработва. От клетви пс . ., .
останаха двама. Самички II с клетвите па брата си, който па оня спят си замина с

посмя и

отпорено око.починал,за

©1 МАЙ 1998 г.ШтеЯв



АКТУАЛЕН ВЪПРОСНОВИНА ОТ БОСИЛЕ- 
ГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

«/УЮЖ& «Ма Ч/К && Р>Ш2*У№/КЧетиридневна 

екскурзия на 

третоклас
ниците

Рисувам карикатури в рамките па журналистическата си работа. Някои мои приятели и читатели на Братство казват,
се обаждат по телефона да ми кажат дали е успешна или не е. По-миналияче очакват да получат вестника и тогава ми 

петък гледах ТВ ” Журнал” и чух, че две мои карикатури и някой текст та стика са станали при шна да не се приеме от зет ьг
Управителния съвет?! Искам да разгледам само въпроса та карикатурите 

би за някого топа ще бъде любопитно.
на редакцията за миналата година от страна на 
и пъп връзка с топа се пърщам назад няколко десетилетия - може

какво ще заприлича нашето об
щество, в което хората не могат 
да се смеят, да си правят закачки, 
включително и по адрес на оне
зи, които заемат постове в дър
жавата и в общината. Само при 
най-тоталитарните режими на 
карикатуристите е забранено да 
творят сатира и хумор.

бе отпечатанака карикатурата 
”бсз думи”. Всички в Пирот зиа- 

кой джип става дума и кой 
може да ходи за риба с него.

Доколкото си спомням 
вей редактор по това време беше 
Клисаревич. Първо него бяха 
викали. След това се състояло 
заседание на редакцията. Мене 
никой не ме покани на него, за- 
щото не съм бил член на редак
цията, но най-после извикаха и 
мене. Разбира се, аз бях глътнал 
въдицата! Извика ме тогаваш
ният секретар на Окръжния ко
митет на ЮКЛ за Пиротски ок
ръг Стоядин Стошич - Дича. 
Преди това той беше секретар 
на партията в Димитровград и се 
познавахме добре. Той занеше, 
че карикатурата не може да се 
поправи и че тя бичува някои не
редности, между които и употре
бата на службения джип за ри
болов. По това време беше из
лязла и резолюция за някои не
редности в партията и държа
вата. Дичо беше широк човек и

годината общината показа мно
го слаби резултати. Аз нарису
вах карикатура: Латинои като 
ученик с черна табличка и Ка
раиванов като учител му тегли 
едно ухо и казва: ” Момче, не си 
научил добре урока си!”

Срещу мене пак се изсипаха 
остри критики и закани и кой 
знае как щеше да се завърши 
всичко това, ако Караиванов не 
беше дошъл в Димитровград и 
ръкоподството му показало ка
рикатурата.

"Много хубаво, много успе
шна карикатуря!” - казал Иван 
Караиванов. Всички след това 
започнаха да говорят в един глас, 
че карикатурата била успешна.

Тогава се запознах с Караи
ванов. По това време от парти
ята бе изключен Милован Джи- 
лас. Караиванов ме попита дали 
мога да нарисувам една карика
тура за Джилас, а той беше на
писал една голяма статия на цяла 
страница срещу него. Прочетох 
статията и нарисувах Джилас 
как прехвърля реисите на ЖП 
линията, а отсреща идва влакът 
и на локомотива пише ”КПЮ”. 
Демек, Джилас отклонява ЮКП 
на други релси. Карикатурата 
беше отпечатена, аз не съм имал 
никакви неприятности, но Де- 
диер - привърженик на Джилас - 
се обаждал на Караиванов и се 
заканвал заради карикатурата.

И пиротският вестник ”Сло- 
бода”е печатал мои карикатури. 
Околийския комитет на парти
ята имаше тогава само един 
джип. С него ходеха по селата по 
агитация и някой от журналис
тите ми каза, че с този джип пар
тийните ръководители ходят и 
за риба. Аз нарисувах джипа и от 
него се виждаше въдицата. И та-

Прсз 1954 година прочетох 
във в. "Глас па българите в Юго
славия”, че народният предста
вител на Босилеградско и Ди
митровградско издействал вал
як за околия Босилеград. Маши
ната пристигнала и с месеци с то
яла без да бъде достатъчно из
ползвана. Научих за тая работа 
и нарисувах валяка край нътя с 
председателя на околията Божа 
Стоянов и един селянин, който 
му казва: "Имаме чакъл, но ня
маме акъл". Надигна се такава 
гюрултия, че ме хваща страх н 
сега, когато си припомня за това. 
Другарят Стоянов искаше дори 
моето уволнение като препода
вател по рисуване в Дими тров
град. Въпреки че редактор на ве
стника беше Иван Караиванов, 
другарите от Босилеград бяха 
потърсили други връзки и иска
ха дори да бъде спрян вестни
кът!! Но Караиванов им казал, 
че единственото, което може да 
направи за тях, е да им пусне ста
тия - отговор във вестника. И 
действително във вестника изле
зе остра статия срещу мене и 
между другото Божа Стоянов бе 
написал, че той бил с големи зас
луги към държавата, а аз съм 
човек от Голи оток и подобни. С 
това гюрултията завърши, но 
валякът започнал да работи вед
нага след карикатурата.

По това време в Димитров
град издавахме хумористичен 
стенвестник "КЛОПОТАР”. 
Излизаше седмично, всеки поне
делник. В редакцията бяха още 
Марин Младенов, Кирил Трай
ков и Симеон Яничев. По това 
време председател на общината 
беше Митко Латинов, който 
преди това беше посещавал пар
тиен курс в Белград. В края на

Третокласниците от Босило- 
градската гимназия, заедно с 
преподавателите си Стоян Вели
чков и Боян Стоев, през мина
лата седмица бяха на четирид
невна екскурзия, но време на ко
ято посетиха Черногорското 
крайбрежие, Косово и Метохия 
и няколко индустриални градове 
в Западно Поморавие.

В Косово и Метохия треток
ласниците от Босилеград раз
гледаха Прищина, манастира 
"Грачаннца", паметника в Газ- 
иместан, където през 1389 годи
на е водена кръвопролитията 
Косовска битка, и Косовска 
Мнтровнца.

В Черна гора учениците раз
гледаха Подгорица, Скадарско- 
то езеро, Петровац, Будва, Ко- 
тор, Тиват, Рисан, Пърчан, Пе- 
раст, Херцег Нови, Игало и Цет- 
ине. Гимназистите от Босиле
град след това посетиха Кралево 
и манастира "Жича", завода 
"Първа петолетка” вТърстеник 
и столицата на цар Лазар - Кру- 
шевац (черквата "Лазарица”, за
вода за тежки стро 
ни ”14 октомври”, химическата 
фабрика "Мерима” и фабриката 
за алкохолни и безалкохолни 
напитки "Рубин”).

В екскурзията се включиха 
47 ученика от трети клас. Всеки 
ученик е платил по 390 динара, а 
останалите разходи е поело учи
лището.

Според думите на учениците 
и преподавателите, екскурзията 
е била добре организирана.

еха за

гла-

Разказах за някои мои пре
междия във връзка с карикату
рите в "Братство” и в други 
наши вестници не с цел да се 
изтъкна с някаква моя смелост. 
Напротив, винаги приемах кри
тиката със страх. Иска ми се 
само да запозная читателите със 
съдбата на ония, които правят
хумора и сатирата, както и на 
онези, които се опитват да ги 
цензурират. В Цариброд кари
катурата се слави с дълга тра
диция. Георги Машев в началото 
на века (1915) заради карикату
ри, отправени срещу цар Ферди
нанд, бил наказван. Редакторите 

"Кло-знаеше положителната роля на 
карикатурата. Той успя да спре 
надигналата се вълна, а известно 
време аз рисувах карикатури за 
келнерите в "Национал” и някои 
други дребни личности.

Разказах тия няколко прежи
велици като карикатурист във 
вестниците, за да отговоря на 
ония, конто сега роптаят срещу 
някои мои карикатури в "Брат
ство” и искат дори редакторът 
да бъде наказан. Вярно е, че сега 
няма такива авторитетни лично
сти като Караиванов, Дичо или 
Жика Радойлович, които да се 
застъпят и да защитят карикату
рата като сатира (изразена гра
фично), която бичува нереднос
тите и осмива нашите недъзи. На

на хумористичния вестник 
потар” в петък - деня когато 
вестникът излизал (1919) - били
принудени през този ден да се 
крият из града, защото някои за
сегнати се заканвали, че ще ги 
бият.

нтелни машн-

Затова тези, които сега, в 
края на столетието, искат да сп- 
рят хумора и сатирата във вест
ника, трябва да се откажат от 
тази неблагородна работа. Във 
всички времена цензорите са би
ли таксувани като хора на дик
татурата. Известно е, че шегата 
подмладява, а габровци казват: 
"Светът е оцелял, защото се е 
смял".

Да се съгласим с тях.
Богдан НИКОЛОВМ. Я.

А РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДИМИТ
РОВГРАДСКАТА ЧЕРКВАНЯКОЛКО ДУМИ ЗА 

КАМБАНАРИИТЕ
Камбанарията на манастира 
"Св. Никола Планинишки"

СЛАБ ОТЗИВ НА 
ГРАЖДАНИТЕВ няколко броя на в. "Братство” пи

сахме за манастирите в Бабушнишкия и 
Пиротския край - ”Св. Никола”, "Св. 
Тодор”, ”Св. Архангел”, ”Св. Троица”, 
”Св. Никола Планинишки”, Суковски 
манастир, ”Св. Йован” (Мущар), ”Св. 
Илия” (Звонци), ”Св. Илия” (Любера- 
джа). От сакралните културни памет
ници в Пиротския регион споменахме 
още и ”Св. Джордже” (Темска), "Ус
пение на Св. Богородица” и ”Св. Петка” 
(Градъшница). В тези статии обаче ни
що не казахме за камбанариите, които 
са "задължителна” част от манастир
ския (черковния) комплекс.

Прави впечатление това, че не вси
чки споменати черкви и манастири имат 
камбанария, а там, където ги има, кам
банариите са от по-ново време. Както и 
черквите, и те са сериозно застрашени 
не само от атмосферните влияния, но и 
от небрежността на хората. Трудно мо
же да се даде точен отговор на въпроса 
защо липсват камбанарии към някои 
черкви и манастири, обаче може да се 
предположи, че много от тези храмове 
са възобновявани или изграждани при 
тежки условия: присъствие на турска 
власт или пък недоимък на пари (когато 
става дума за храмовете, които са пос
троени към края на XIX век или по-къс
но). От аспект на историята на архитек
турата камбанариите нямат особено

значение. Те са значителни 
като част от черковния ком
плекс,
"оцветена” с местния фолк
лорен колорит. Съществува
нето им е обусловено от 
функцията на камбаната, ко
ето потвърждава и примерът 
на черквата ”Св. Никола” в 
Бабушница. Тази черква няма 
камбанария, а нейните камба
ни са прикрепени за един клон 
на близкия столетен дъб. Ка
то камбанария на черквата 
"Св. Тодор” в бабушнишкото 
село Стол дълги години е служила една 
стара круша, но преди няколко години 
тя падна и местните жители бяха 
принудени да построят истинска камба
нария, която по много неща прилича на 
една от най-старите и може би най-ин
тересните камбанарии в тези краища - 
камбанарията на манастира "Св. Ник
ола Планинишки”. Тази камбанария 
обаче е в жалко състояние и доколкото 
не се предприемат спешни мерки за 
възобновяването й, тя ще рухне.

Накрая трябва да се каже и това, че 
по формата си камбанариите са твърде 
хетерогенни и не принадлежат към нито 
една стилова ориентация. Различията са 
големи и когато става дума за матери
ала, от който са построени те. Например

От началото на акцията за реконстру
кция на димитровградската черква "Рож
дество Богороднчино" до 20 април т.г. са 
събрани 88 хиляди динара. Имайки пред
вид, че в тази сума са и 50-те хиляди, които 
даде Общинската скупщина, както и 
средствата на малкото предприятия, дали 
пари, отзивът на гражданите е много под 
очакванията. Коя е причината? Вероятно 
не една, но най-важната е сигурно състоя
нието на семейния бюджет на димитров- 
градчани, който едва ли задоволява екз- 
истенц-минимума, а и няма изгледи в 
близко бъдеще той да се повиши.

Но това все пак не означава, че черк- 
Както ве-

която е ясно

за камбанарията на звонската черква 
"Св. Илия” е използвана "плетеница", 
докато тази на черквата ”Св. Троица” в 
Драгинаце построена от тухли.

Казахме и пак ще повторим, че е 
крайно време да се отнасяме с много 
по-големи и истински грижи към хра
мовете, защото това са паметници, кои
то са направили историята ни велика. А 
когато се готви програма за възстано
вяването на дадена черква или мана
стир, в нея непременно трябва да бъде 
включена и камбанарията: ако съще
ствува - да бъде възобновена, ако не 
съществува - да бъде построена.

Текст и снимка:
Каменко М. Маркович

вата ще остане неремонтирана. 
че посочихме, Общинската скупщина да
де 50 хиляди динара, а в бюджета за тази 
година за защита на културно-историче
ски паметници, към които спада и черк
вата, са предвидени също 50 хиляди ди
нара. Сигурно е, че и още някои пред
приятия, освен "Балкан” и ”Комуналац > 
ще се включат в акцията. Вероятно и 
гражданите ще реагират съответно и Ше 
променят отношението си към духовната
традиция.

Да напомним само, че първото кубе на 
камбанарията почти е покрито с нова ме- 
дяна ламарина.

А. т.

ф 1 МАЙ 1998 г.
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ОТНОВО В
ПАРТИЗАНСКАТА БАЗА

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"(Ю)

ЦАРИБРОДСКИЯТ 

ОМАР ШАРИФ- От Зли дол взехме водач, който да ни преведе 
по течението на река Драговищица към Полет- 
инци. известно революционно село, от което бяха 
излезли няколко души партизани и където оча- 

обстановката да е друга, спомня си коман
дирът на Трънския отряд Денчо Знеполски,- За
сега врагът следеше непрекъснато, но отдалеч 
нашето движение. Ние също бяхме нащрек - опа
сявахме се полицията или войската да не ни зас
тигнат някъде по пътя, защото Кюстендил от
стоеше на половин час път от нас. Второ деноно- 
щие партизаните не бяха подвивали

За етапа, в който заварихме Босилеград- 
ския край, е много показателен следният 
случаи. По пътя за града срещнахме старец, 
които с каручката си караше някакво сено.

- Накъде, дядка, караш сенцето? - 
ворих го аз.

- Е па, на нашите.
- Кои са тези ваши?
- Ами, войската.
- Не дядо, те не са ваши. Тя е фашистка 

войска. Ние сме ваши, защото 
тръгнали на бой!

- А бе, вярно, вие сте наши, ама и онези 
са наши, българи са!

Не можеш да го съдиш! Човекът бил до
скоро под сръбска власт и не можеше да си 
обясни как така българските и сръбски пар
тизани ще действат заедно!? Не го възпри
емаше.... Не можеш да искаш от него отве
днъж да прегърне борба, в която сърбите и 
българите да са единомишленици. За това 
пречеха историческите наслоения. Само 
след месеци този старец щеше от друг ъгъл 
да гледа на съвместната ни борба...

Пише: Лилия Нейкова

В нашите спомени за любителското театрално дело в Дими
тровград почетно място има и Илия Петров Попов, известен на 
царибродчани като Ицо Попов. В уточняването на сведенията 
за неговия живот взеха участие двете негови деца - синът му 
Петър Петров, митничар от Нови Сад, и дъщерята му Милка 
Станоевич, живееща в Ниш. Носталгично свързани с нашия 
град и със семейните гробове, те дадоха много точни сведения 
и снимки, които по традиция се пазят и са документ както за 
спортния живот на града (даже от миналия век, за коеото също 
се писа в нашия вестник), така и за културните събития.

Ние вече споменахме таланта и името на Ицо в групата на 
най-старите, изявени театрални самодейци. Позволявам си за
това да посоча някои малко познати факти, които, вярвам, не 
са известни даже и на по-старите ни съграждани.

Семейство Попови са кореняци. Ако погледнете към цари- 
бродските гробища, ще забележите отличителния им знак - 
параклиса на хълма. Той е построен като семейна гробница от 
Костадин Попов. Той е чичо на Ицо и брат на Петър Попов, 
когото знаем като обущар с работилница в центъра на града, 
където са се научили да си поръчват ръчно направени обувки 
десетици наши съграждани. Тези магазини ги няма вече, но е 
останала къщата на Костадин Попов. Тя се намира веднага след 
долната рампа - високо двуетажно здание, в което през Бивша 
Югославия се помещаваше жандармерията, а по-късно винаги 
имаше обитатели, защото е солидно, пространно и точно на 
ъгъла на улицата, която води към болницата. Помня Костадин 
Попов като висок, строен, вероятно някога рус човек, а тогава, 
в детството ни, беше среброкос господин-аристократ, винаги 
облечен в безупречен костюм в светли тонове и с една англи
йска, умело поддържана остра бяла брадичка. За нас, децата с 
въображение, той беше царибродският "английски благород-

квахме

заго-

крак, като
изключим умората и напрежението от боевете. А 
не можех да им дам почивка, по-точно нямах право 
да сторя това при конкретните условия. Повтарях 
само: по-бързо, по-бързо, по-бързо... Трябваше да 
минем покрай Долно Уйно и да влезем в Полет- 
инци преди да се е разденило, трябваше да изпре
варим и врага, трябваше ... След като опасните 
участъци по пътя минахме бежешком, на разсъм
ване блокирахме Полетинци. В 
селяните ни взеха за редовна войскова част и се 
отнесоха с основателно недоверие към нас. Пар
тизаните им се бях укрили по плевните и едва 
успяхме да установим връзка с тях, трудно им 
доказахме, че и ние сме партизани..

за вас сме

първия момент

СЛАВНИ ХОРА
След малка почивка в Полетинци трънските 

партизани, заедно с част от кюстендилските пар
тизани, които им служели и за водачи в своя район, 
били проведени успешни акции в селата Брест, 
Злогош, У ши, Средорек... район, в който истината 
за целта на партизанската борба вече била достиг
нала до умовете и сърцата на хората. От Средорек 
отрядът минал през Драгойчинци към Шипко- 
вица - една своеобразна партизанска крепост, къ
дето, както казва Денчо Знеполски, "разчитахме 
даже и на децата".

За преспите, през които вървели между Драго- 
йчинци и Шипковица Знеполски казва: "Водачите 
се сменяваха на по няколко десетки метра, защото 
едва пробиваха пъртината. Смазани от умора, 
очаквахме да зърнем познатите махали. Пред очи
те ни обаче нямаше ншцо... Само една бяла пус
тош и режещ вятър. По едно време съзрях тънки 
струйки дим, които излизаха направо от снега и се 
виеха към небето - къщите бяха затрупани до 
покривите. Когато разбраха, че идваме, селяните 
наизскачаха и започнаха да правят тунели, за да 
влезнем и се подслоним при тях. Радушното пос
рещане не подлежи на описание. Дичо даже се 
просълзи и рече:

- Денчо, личи си, че и вие добре сте порабо
тили, но и тези хора са славни!

През цялото време на движението на отряда 
през Кюстендилско и към Трънско фашистите 
следели всяка тяхна крачка с всички възможни 
средства - телефони, телеграфи, радиостанции и 
насочили полиция и войскови части към Шипко
вица. Партизаните се изтеглили към връх Кърва
ви камък, където се завързал ожесточен бой, про
дължил до смрачаване. Патризаните се изтеглили 
към Колуница, където вечеряли и още същата 
нощ се прехвърлили през Власина и Плана 
ина в Църна трава.

мирахме по-късно откраднати синджири от огни
ща и бунари, вадили бяха даже и ексери (големи 
пирони) от гредите... Мои сънародници ли бяха 
тези изчадия?

Нашият поход към Осогово не само провали 
замисъла на врага да ни унищожи, но в известен 
смисъл помогна и на самото църнотравско насе
ление, защото, за да ни преследва на юг, врагът се 
принуди да изтегли преждевременно от Църно- 
травския район 25 драгомански, 50 нишавски и 52 
врански полк. Това позволило на избягалото в 
планината население, което живеело там в ледени 
землянки, да се завърне по селата си и да води 
борба с пожарите, за да спаси малкото, което мо- 
жело още да се спаси. Част от добитъка хората 
бяха изкарали със себе си в планината, но пове- 
чето беше изгорял, заедно с кошарите...

Трънският отряд мина със свито сърце през 
Църна трава и като видяхме бедственото поло
жение на хората, които сами нямаха какво да ядат, 
решихме да се отправим към Брод, където пре
стояхме близо една ссдмица.От Брод се прехвъ
рлихме в Кална, където заварихме много нови 
партизани, преведени по различни канали от Со
фия до Трънско, с които попълнихме двата бата
льона. Подменихме голяма част от негодното об
лекло с ново, а скъсаните дрехи и обувки бяха 
поправени от местни шивачи и обущари, които 
сърбите мобилизираха нарочно. Най-важното 
снабдихме се с достатъчно оръжие и муниция, а в 
малкото свободно време обучавахме новодо
шлите.

Ицо Попов 
(вдясно)

РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАР
СКИТЕ И ЮГОСЛАВСКИТЕ ПАРТИ

ЗАНИ

пик” с бомбе и бастун, апликиран с ннтарзни. Нямаше деца, но 
за това пък беше кръстник на много царибродски бебета, на 
които подаряваше нещо вечно: по един меден котел, дето ще 
служи на семейството поне 100 години.

В семейство Попови имаше н доста трагични събития, мъ
чно ми е да ги изброявам. Но не мога да не спомена тетка Райна 
- майката на Ицо, която носеше бремето на нещастието по един 
свойствен само за нея начин. Като чуеше, че някой царнбро- 
дчанип е починал, взимаше си цигарите и идваше да стои де
нонощно, да "прави бдение”, както тя казваше, и с малко думи 
да каже, че тя тъкмо па такива събирания може да сподели 
своята тъга и нещастна съдба...

Още в Бивша Югославия една от най-добрите аматьорки 
беше Цеца Попова, днес Сганкович, която сега е на 85-годнни 

Нови Сад. Тя е от групата на Истатко Станулов и 
Стоян Касалович. После с тях започнал да играе на сцената и 
Ицо Попов. Петър Попов (1948) ни предостави снимки на Соф- 
ка, съпругата па Ицо, а но баща Новакова, която е участвала в 

през 1936 година. Софка беше една от наистина най-кра- 
които се родиха под царнбродското небе, но по- 

годшш.

нлан-

СЪС СВИТО СЪРЦЕ ПРЕЗ ЦЪРНА 
ТРАВА

През първата половина навирил 1944 г., ръко
водните дейци, които се движели с Трънския от
ряд -Владо Тричков, Георги и Йорданка Нанкови, 
Боян Българанов, Здравко Георгиев, Славчо 
Трънски, Веселин Георгиев и щабът на отдяда 
провели няколко разговора с Темпо като предста
вител на Главния щаб на югославското народоос- 
вободително движение, на които било обсъждано 

по-нататъшното взаимодей-

Фашистката офанзива в Църнотравския рай- 
след като Трънският отряд тръгнал в I 

Осоговски поход била изключително жестока.От 
ръцете на палачите били загинали общо към 900 
- 1000 души партизани и мирни селяни. За това 
събитие Денчо Знеполски си спомня:

В наше отсъствие жандармерията и войската, 
път в участие с дражевисти, недичевци и

он станала

разширяването и 
ствие между българските и югославските парти
зани в района на Западна България и Източна 
Сърбия. Централните партийни и военни ръко
водства на антифашистката борба в България 
преценили, че в оперативния район на Трънския 
отряд, като район с най-активно партизанско дви
жение, трябва постепенно да дойдат членовете 
ЦК и на Политбюрото на ЦК на БРП (к), на ЦК 
на РМС и на Главния щаб. Това давало възмож
ност да се отвоюва свободен партизански терен. 
Югославското партизанско движение би осигури
ло здрав тил в двубоя с монархофашистките сили, 
както и възможност за успешно маневриране и за 

най-тесни контакти с щаба на

този
немци, отново бяха палили, разстрелвали и гра
били - запалили бяха няколко села, а Църна трава 
бяха изпепелили до основи. Когато наближихме 

се бяха оттеглили.
Плана

и живее в

базата, главорезите току-що 
Виждайки спускането ни по склоновете на

местното население (пак подведено от па пиеси
сивите жени 
чина само п

Ограничени сме обаче от мястото във вестника и само 
посочихме по някое сведение. Вссннкът си има свои закони и 
може да помества само по една снимка. А за Попови имаме 
десетина. Но обещаваме, че пак ще се върнем към това семе
йство, ще разкажем и някои интересни анекдоти. Цеца Попова 
ще има също почетно място в нашите щрихи за портрет като 
наистина най-възраспата жива самодейка.

А за Ицо ще кажем и следното: на млади години той беше 
царибродският Омар Шарпф!

планина,
униформите ни) помислило, че фашистите се за
връщат и изпаднало в ужас. Като отминал първо
началният смут, всичко живо, което можело да 
държи пушка в ръце, главно жени и старци, се 
въоръжило и излязло на позиция срещу нас. Обяс
нима беше тази реакция - ние заварихме освен 
пепелища , купища трупове и оглозгани от вълци, 
лисици и кучета човешки останки... Извергите бя
ха късали обиците от ушите на жените, рязали 
пръсти заради пръстените, изнасилвали и след то
ва убивали млади жени и невръстни момичета... В 
раниците на български полицайци и войници

а’38

установяване на 
Тито.

(Следва)

Подготвил от книгата 
"Посмрътна иаповпд"! В. Богоовна-
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гцюсветатн И СЛАВЯНСКАТА ШЛСМКШу 
В МЦИЯАОТО НА ТОЗИ АСН е ПрОйСЖди,, 
ИЗПИ?’ В уЧИЛИЩЯТ*, Я след ТОВЯ е 
слягяня обща празнична трапеза 
учители, родители и дс?*а. Обик<ю. 
дено ия този ден имяше тържество, а 
пеехме и песента "Върви, народ*, 
възродени?'

През месец май черпушкя м 
и ме иде и дя готвят носителите «и 
следните имена: Георги, Гоша 
Лжурджя, Константин, Коца, Ко 
цка, Клена, Лейка, Ленче, Ленко, 
Методий, Митко, Мега, Кирил| 
Кирча, Спас, Спасен, Спаска 
Марко, Йопан, Иван...

ВЪЗНЕСЕНИЕ 
(СПАСОВДЕН) е четиридесетият 
ден от Възкресението, когято Спаси
телят е дял последни наставления и 
блягословение на своите ученици, 

след което се възнесъл към небето. Д

топ" кроидир...) с шумно и еднообразно 
"Де, узни и от мойту..." Съз-МЕСЕЦОСЛОВ подкяпяне 

дпня се приятна глъчка, която продължава 
почти час, докато се изредят стопанките, 
а се налагаше да се каже и по някоя дума

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

за благодариш, яа наздравица, пък падаше 
и по някоя закачлива и пиперлива ду
мичка, отправена към по-младите невес
ти от мъжете, които безмилостно смучеха 

Всичко минава бе-
О

МАИ ракия от кропдмрите. 
зобидпо с едно "ло-леее" или "уси!", "да те 
убие Господ!", защото и шегите се въз
приемаха като част от празника.

...До шестдесет* години па нашия век 
се почиташе обичая "пя попатога да се

• "Г7о Джурджовдън ако има дъж, че има и 
ръж" * Месец на любовта и живота • Русална 
сряда или Черна сряда? * Празник на прос- д.,,и, преден черек от агне", голям 
ветата и славянската писменост: Св. Кирил 
и Методий * Спасовден и "преперуга"

ГОСПОДИ,;комат от погачата и "гърваля” сирене.
Клисарите 
свещениците - едвам се справяха с даро- 

коп в големи бисадзи

напомощниците
МАЙ - петият месец от календарната година (сръб. м:ц, 

пем. Маг, пнгл. Мау). Денят е 14, а нощта 10 часа, Числото ^ ":1
ПЕТ се символизира от розата (цветето па любовта). Ин- 1 ‘ 
дийците смятат, че това число е съюз (2+3) па Небето и 
Земята, на Духа и Материята. Според старите гърци този тържествено 
съюз на четно с нечетно число означава брак - като съюз занаятчийско село Лзвопри и колко лзяъгщи са лзъвнели па

тоя ден! Или в славната Славния с високите дувари и 
чорбаджийските порти! Или в големите села на Краището 
- Извор и Клисура! 11реди, да кажем, 2-3 века!!

Интересно е и поверието, че спроти Гергьовден - през 
на опия места, където има заровено злато и

Св. Св. Кирия и Методий
Представяте ли си колко весело и

е било някога в прочутото опчярско- к раи ща това е твърде почитан празник - мъжете 
не орат, пито работят на полско, жените не предат, нетькат, 

шият. Ако се почита този ден, няма да има

нашите

не перат, не
между мъжа и жената. Числото се символизира още чрез 
петоъгьлиик, чрез петолъчна звезда и чрез петолистио 
цвете, в контурите на които хармонично се вписва чове
шкото тяло с изпънати ръце и крака. Будизмът означава с

градушка.
I !а Спасовден има пянаджур в Ниш,Ягодина и Гниляне. 

В много наши села "се излиза на кръс или пък има събор 
(Желюша, Обреновац, Сречковиц). (ПРЕСВЕТА, първа не
деля след Спасовден - като ден на всички светни - е селски 

Ракита). Освен това се правят молебени и
нощта
скъпоценности, се издига пламъче.

това число първоелементите: вода, земя, въздух, огьп, 
етер. С една дума, всички човешки символи говорят, че 
става дума за един х а р м о п и ч е п период от юди пата,
зя красни 11 жизнерадостен месец, зг» ики, п:г истинската Гусялня сряда
любов., зя време, когято всяка билия, всеки рият, всяко пилотите). Счита се зя лош ден, тя затуй гря яя 
голямо дърво (л'вб, ясен, топола, круша, череша, ябълка...) е поети, какв о и през другите ереди между Великден и 
дърво на ЖИВО ТА. 11е случайно поетът Гео Милев възкли- Спасовден. Ия тоя ден жените си мият косите с ума и не 
квя: "Септември ще бъде МАЙ! Земята ще бъде 1>ЛЙ1". рабтят нип|о, за да си предпазят децата отоп.п, 11а мъжете 
Това е месецът на Си. Георги Победоносец - празник, бил забранен секс е жените, защото е не ..туля но заченатото

дете н)яло да се роди кусурлия. 11оради това този ден е 
черня сряда. 11а този ден не било позво-

светец в с.
"преперуги" (игра на накичени момичета за дъжд, додол- 
ски игри).

Вярва се, че душите на 
четвъртък, на този ден се прибират, напускат зе.мята. Затова 
в събота, след Спасовден стават задушници.

е 25-ият ден след Великден (Пре
да се умрелите, пуснати на Велики

През този месец навсякъде и.* заемат здраво с работа и 
кръшкане няма: в училището и на строежа, във фабрика и 
канцелария, в банка и градинка ни нива, в ижата и покрай 
гижята- Демек, никъде няма "омесен, пя обесен”!

много обичан и тачен, който см има и съответно цвете - 
гергьовче (сръб. !)ур1)епяк), бисерче, момина сълза, мар- 
гаритка, чиито цветчета приличат на бисери, на перли, на

известен и като
лоно да се яде нещо зелено.

11а Йсрсмия (14 май) се бие в тенекии, вдига се шум 
и се вика: "Бежте змийе иде Йеремийе!"

На 24 май е денят на КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ден

гердан...
наПървият ден е ПРАЗНИК НА ТРУДА, празник на 

работниците и на международната работническа солидар
ност. В близкото минало беше тържествено празнуван, а 
днес много по-скромно.

ДЖУРДЖОВДЪН, Гергьовден, Свети Георги (6 май) 
е много почитан християнски и предхристмянски пролетен 
празник. От Гергьовден започва работната година и про
дължава до Митровден. На времето на този ден са излизали 
в гората хайдутите. Св. Георги е защитник на овчарите. Това 
е празник на войската, защото Георги побеждава ламята _ 
Много, много обичаи са свързани с този празник и много 
от тях се пазят до наши дни (бране на билки и цветя, клане 
на курбан-агне, люлки за младите, венци за кошарите и 
къщите, празник на военните..)

Незабравими са за мен спомените от детството за 
общоселските шумни трапези на зелено - покрай даден 
каменен кръст, край някое "кръстато дърво", в черковния 
двор - където всяко семейство си имаше свой "камик" в 
голямото "коло". Когато се съберат всички стопани, при
дружени от своите семейства, носещи върху дълги "ръ
жени" (често шарени и украсени с цветя), печени агнета, 
когато попът или най-старият селянин прочете молитва и 
прекади цялата гозба, когато се раздели курбан-чорба ("мо
литва") - тогава стопанките ставаха със своите тепсии и 
обикаляйки предлагаха на всички останали от своите гозби 
(шарена погача, мазна баница, ново сирене, ракия от "заки-

Марин Герин

Сос /са наш, нссшасюел Честването на Първи май край 
сширчешо ”Свеши Димитър ” недалеч 
ош Димитровград има сравнително 
дълга традття. Това Потвърждава и 
снимката, заснета около 1940 година в 
околността на манастирчето. Както 
се вижда хората са излезли семейно, 
шрайезаша е богата, а тук е и сифонът 
със сода. И какъв ще е този Първомай
ски ”уранак” ако няма музика! За тази 
иел тук е Генчо Цеков с неговия Прочут 
кларинет. Застаналият до него човек 
с цигулката е майстор Гага. Виждаме и 
един още млад, днес биха казали начи
наещ цигулар.

И след Почти 60 години Първи май все 
още най-весело се чества край мана
стирчето. Стига да е хубаво времето.

Михаил Лазаров, дърводелец (в среда
та), със съйругата си и Приятели. До 
масата е заседнал Кола Китин.

мана-
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От какво зависи качеството на замразяването? От 
хиляди неща, между конто и от бързината на замръ
зване. Официално се различават три вида замразени 
продукти: бавно, бързо и мигновено. Най-просто, най- 
ефтнно и най-недоброкачествено е бавното. То вече не 
се практикува. Ускореното се прилага най-често, а миг
новеното е много скъпо. При бавното замразяване сту
дът напредва полека през тъканта, поради което в клет
ките се образуват много едри. разрушителни кристали. 
При ускорения или бързия процес кристалите са по-дре
бни и не толкова "агресивни”. При светкавичното во
дата мигновено се превръща в лед и структурите на 
растителната тъкан се запазват.

Не е достатъчно само начинът на замразяването да 
отговаря на изискванията. Важно е и слсд това про
дуктът да бъде съхраняван при постоянна ниска тем
пература, иначе става прекристализация и уедряване на 
парчетата лед, както при бавното замразяване. А и ра3' 
мразяването не трябва да бъде "шоково”, бързо, а по
степенно и плавно.

Зайомнеше:
1) Веднъж размразения продукт не смеете да зам

разявате отново.
2) Никога не хвърляйте отцедилия се сок - било от 

вишни, било от месо, защото той съдържа ценни хра
нителни съставки; от такъв вишнев сок "Поречйе от 
Вучйе получава етанолов дестилат за производство на 
тяхната прочута крушова "Вилямовка”!

Господин Вишневски, приятен апетит!

разреждат под въздействието на различни външни вли
яния: при топлинна обработка, при замразяване, при 
силно солене, при посипване с много захар, при по
тапяне в оцет, при мачкане и други механични възде
йствия и т.н. Във всички посочени случаи механизмът 
па въздействието и реагирането, съответно и послед
ствията, са едни и същи. Приложената сила (фактор) 
разрушава клетката и вакуолният сок свободно се изли
ва навън. Някои от разрежданията са желателни и поле
зни - например при окиселяване на зелето, при мачкане 
па гроздето, когато се приготвят туршии и кисели 
корнишони и т.н. Други разреждания не са добре дошли 
- например при замразяването на хранителните про
дукти - вишни, месо, любеници и др.

Вече знаем, че под въздействието на високите тем
ператури цитонлазмата се съсирва и клетката "умира”. 
При замразяването положението е по-различно. Водата 
в клетъчните вакуоли кристализира в парченца лед. А 
е известно, че обемът на леда е по-голям от тоя на 
водата и затова той хем разорява механически клетъ
чните стени, хем изтегля молекулите ма водата от цито- 
плазмата, поради което тя изсъхва и прекъсва жизне
ните функции. Финалът е познат - клетъчният сок без
препятствено се излива навън.

Затова Вие, господин Вишневски, намирате в разм
разените торбички и вишни, и вишнев сок. Според нор
мите у нас, допустимо е да се излее най-много 30% от 
клетъчния сок от общото тегло на опаковката. Ако 
стойността бъде по-висока от 30%, вече се смята, че 
хладилната технологическа обработка не е била стан
дартна или че съхраняването па замразения продукт е 
било небрижно, или че размразяването не е отговаряло 
на приетата процедура.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (17)

Замразяваш вишни, 

а размразяваш 

вишни със сок
Въпрос: Доктор Асене, след Вашето блестящо обяс

нение на явлението "Леле, сладкото се одвърну!” "на
падна" ме една дълбока мисъл... Но да аз>рвя По ред...

Моят род е Познат с Прякора си Вишняреви, защото 
много обичаме Пиша с витии. Такива Пиши Правим Поне 
веднъж седмично През пялата година. Откъде намираме 
(Полкова впиши ли? Ош нашата стара вития в двора. 
Когато дойде време, обираме я, изваждаме костилките ош 
Плодовете, оПаковаме По 1/2 кг Плодове в Пластмасови 
торбички и ги замразяваме. Потрябваш ли ни, изваждаме 
1-2 оПаковки ош хладилника и ги размразяваме. А в тор
бичките сега - чудо! Освен Плодови зърна, намираме и сок. 
Плодовете отиваш наПраво в щрудела, а сокът в ...ми
вката.

Доктор Асене, моето Прозрение е следното: При зам
разяване Плодовете - както и При варене ни сладко - се 
"одвърщаш"! Нали не съм се излъгал?

Богдан Вишняра - бивш телефонист.
Протоколист: С.К.

с”?)Отговор: Да, т.е. не! Искам да кажа, че сте улучили 
истината, браво! Растителните суровини всъщност се (В следващия брой: Що е ”цървен запле

ф 1 МАЙ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ ДИМИТРОВГРАДЧАНИНЪТ БРАНИСЛАВ ЖИВКОВ 
ПОЛУЧИ ЛЕКА КОЛА ОТ "ТВ БИНГО"

СЪНУВАЛ 

КОЛАТА

• ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР "ЧЕЛИК" ОТ 
БЕЛО ПОЛЕ - СУРДУЛИЦА гарство и взаимно доверие. Всеки изпълнява задъ

лженията си съзнателно и отговорно и дава мак
сималното от себе си на терена. Уважаваме 
накво всички отбори, състезаващи се в дивизията, 
независимо от силите и възможностите им. За

е важен и затова влизаме в играта отго- 
„ ворно е целта да победим съперника и да спечелим

Футболният отбор 1елик от Бело поле - Сур- ТРИ точки- Разбира се, всичко в рамките на спорт- 
дулица, които се състезава в Южноморавска фут- сменството и правилата на футболната игра. И 
болна дивизия, вече дълго време заема първото както виждате в проведените досега 20 кръга сме 
място в класацията и по думите на треньора успели да постигнем това. Здраво сме се "зак- 
Нетър Стефановци, до края на първенството не Репшш на първото място и аз съм твърдо убеден, 
възнамерява да го отстъпи. Целта е следващата че Фе го запазим до края и догодина ще се състе- 
година да играят в по-горен ранг - Сръбска фут- заваме в по-горен ранг”, заяви Стефанович 
болна дивизия. Стефанович казва, че отборът има В Южноморавската футболна дивизия се със-
сили за това, което потвърждават и досегашните тезават 14 отбора, а до края на първенството ще 
му резултати в дивизията: 14 победи, 2 равни мача се проведат още 6 кръга. Футболистите на ”Чс- 
и 4 поражения. Головата разлика е убедителна - лнк ТРИ пъти гостуват и три пъти са домакини. 
52:19 в полза на отбора от Бело поле. Ако в следващите шест мача си осигури още 10

Не съществува нито една причина да не бъда точни, което според треньора е съвсем реално, 
оптимист. Имаме добър и перспективен отбор. Челик” ще бъде първенец.
Сред футболистите се е установило истинско дру-

ПРЕД ВРАТАТА НА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ

ед-

насвсеки мач Бранислап Живков е третият димит- 
ровградчанин, който получи лека кола от 

ата телевизионна лотария ”ТВпопулярн
Бинго”. Банс, както го наричат най-често 
димитровградчанитс, е работник в кон
фекция ” Свобода”. Колата ”сузукн- 
изд1>лжените данъци струва около 12 000 

хиляди ДМ Бане е получил в 97 кръг от лотарията. ”Имах пред
чувствие, че ще получа автомобил” - споделя нред нас късметл- • 
пята, който досега не е имал кола, нито пък се е учил да шофира. 
Едно време купувах повече билета, но след това зарязах да 
участвам в лотарията. Неотдавна сънувах, че ще получа кола 
затова купих един билет. Тъкмо този билет бе изтеглен” - разказва 
Б;шс.

Б. Д. Л

марутн”, която заедно с

в

... . .__М. Я.
ЛЯТНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА - НИШ

ПОРАЖЕНИЕ В РАВНОСТОЙНА ИГРА кръг гостуваха в Бела паланка и също победиха _____ _ _
о^ор11наТ^^етои1а^^»1^жа:юн<мисският ПОРАЖЕНИЕ НА СТАРТА

своята група,като в първия кръг порази "Победа” Г.К "ДИМИТРОВГРДД-ПАНОНИЯШПЕД” - БК "ПИРОТ” 70 : 80 
от Държина с 13 :0, а във втория загуби от ”Ерма” (38 : 32) 
с I : 4.

”СВЪРЛИГ” - "БАЛ
КАНСКИ” 2 :1 ( 1:1 )

първенството в

Димитровград, 25 стрил 1998 година. СПортен център "Парк”, 
зрители около 200. Времето - благоприятно за игра. Съдии: 
Радоикоаич от Нит иДенчич от Пирот.

В първата среща от тазгодишното състезание в лятната баскет
болна лига - Ниш димитровградският отбор претърпя поражение 
срещу младите баскетболисти, играещи за втория състав на БК 
”Пирот". През първото полувреме домакините бяха по-добрият 
ривал. Въпреки че в своя състав имаха по-ниски баскетболисти, в 
борбата под обръчите димитровградчаните хванаха повече топки. 
Най-добри играчи през тази част на играта в състава на домакините 
бяха Андреевич и Алексов.

През първите няколко минути от второто полувреме димитров-

Дерби срещата на двата последни в клаенра- 
отбора премина при една твърде нервна об

становка и слаба, вяла игра. По твърдия терен 
всъщност и не можеше да се играе по-добре. До
макините откриха резултата в 10-та минута от 
чиста засада, която съдята не забеляза. "Балкан
ски” изравни чрез Митов в 36-та минута направо 
от ъглов удар. Победителят бе известен в самия 
край на мача, когато домакините, след бърза ата
ка на централния нападател Стоянович вкараха 
гол. Тази победа едва ли ще бъде от полза и за 
домакините, тъй като може да се каже, че и двата 
отбора вече са отпаднали от тази дивизия.

В следващия кръг "Балкански" отново гостува. 
Този път в Сурдулица. където ще се срещне с 
"Радник”.

Д.с.
нето

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ ВРАНЯ

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА 
НА "МЛАДОСТ”

"МЛАДОСТ”: ”ПАВЛОВАЦ” 5:2 (4:1)
Босилеград, 26 април 1998 г. Игрището "Пес- градчаните продължиха със същия темп, но към средата на полу- 
кара" край Драгошищиш. Зрители - около 200 времето концентрацията на няколко баскетболисти драстично 
дути. Времето и теренът подходящи за игра. падна. Ветеранът Матов в тази част от играта беше един от най-до- 
Голмайсшори: В. Глигоров и Л. Данов ио 2 и М. брите играчи заедно с младия Андреевич. Голямата надежда на 
Иоиич - 1 за домакините и Драган Станоикович димитровградския баскетбол и един от най-добрите баскетболисти 
и Сърджан Митич за "Павловац". На ”Димитровград-Панонияшпед” през миналия сезон Никола

В третия кръг от първенството в Междуоб- Иванов в тази среща показа неочаквано слаба игра и записа само 4 
щинската футболна дивизия Враня, в Босилеград точки. Във финиша димитровградчаните играха доста хаотично в 
при хубаво и подходящо време за игра премериха защитата, докато атаките им завършваха прибързано и неефи- 
силите си местният отбор "Младост” и ”Павло- касно. Липсваха до голяма степен и прецизните изстрели на капи- 
вац” от вранското село Павловац. В добра, спорт- тана Зоран Геров. От друга страна, младите пиротчани успяха да 
сменска и преди всичко резултатна игра, от която реализират повечето от своите последни атаки, 
зрителите останаха доволни, домакините победи
ха с 5:2, полувреме 4:1.

Още в самото начало на мача домакините на- който понастоящем следва медицина в България. Във всеки случай 
ложиха бърз темп на играта. Атаките се редуваха димитровградските баскетболисти изненадаха неприятно своите 
една след друга. Само около десетина минути гос- запалянковци още на старта на първенството, 
тите успяваха да устояват на нападенията на до
макините. загцото вече в 11 минута В. Глигоров с 
прекрасен удар от около 15 метра вкара топката 
във вратата на гостите от Павловац. Следседем- 
осем минути Глигоров "излъга” няколко играчи 
от защитата на гостуващия отбор и отбеляза още 
един гол за своя отбор. Две минути след това ка
чествата си на голмайстор прояви и М. Йойич.
Сега вече, въпреки че имаше още много да се 
играе, мачът бе решен. Неизвестен бе само точ
ният краен резултат.

През второто полувреме ритъмът на играта 
донякъде се промени. Гостуващият отбор заигра 
ио-организирано и отбеляза два гола. Голмайсто
ри бяха Д. Станойкович и С. Митич. След двата 
гола на гостите мачът стана по-интересен и ди
намичен. Но не за дълго. Защото теренът отново 
беше завзет от домакините и до края на мача Л.
Дииов отбеляза още два гола за босилеградския 
отбор.

МАЧЪТ "ПЪРЧЕВАЦ" - "ЖЕЛЮША" НЕ Е 
ИГРАН

ДОМАКИНИТЕ СЕ 
УПЛАШИХА ОТ 

ЖЕЛЮШАНИ
В състава на димитровградския отбор до голяма степен се усе

щаше отсъствието на двуметровия център Даворин Гюрджевски,

На 26 април в рамките на 20-я кръг от срещите 
в Пиротска окръжна дивизия в Пирот не се игра 
срещата между последния и първия във времен
ното класиране "Пърчевац” и "Желюша”. До
макините като че ли се уплашиха от лидера и не 
успяха да съберат достатъчен брой футболисти, 
за да се играе мачът. Срещата ще бъде регистри
рана със служебен резултат 3 : 0 за "Жслюша .

В следващия кръг желюшкият отбор ще играе 
с "Ерма” от Суково.

б. д.

На 5 май 1998 година се навършва ПОЛОВИН 
ГОДИНА от трагичната смърт на нашата непре- 
жалима

ДАНИЦА АНГЕЛОВА 
от с. Дукат, Босилеградско

-
На тази дата в 11 часа на гробищата в махала ||ЯГЧС 

Вертевица ще дадем половингодишна панихида. ГА|ч$ ^ 
Каним роднини, съседи и приятели да присъ- ШШ. 
стват. А,-;

Колкото повече времето минава, толкова по- 
остро чувстваме голямата загуба, защото със 
своята всеотдайност и човеколюбието си тя ни 
правеше по-добри и благородни.

Опечалени: майка Дафинка, баща Владимир, 
брат Дончо, сестра Славица, снаха Снежана и 
многобройни роднини.

ЗАПОЧНАХА И ПИО
НЕРИТЕ И ЮНОШИТЕ
Преди две седмици започнаха и футболните 

първенствата за младшите категории в Пиротски 
окръг. Юношите на "Балкански” отсрочиха пър
вите две срещи (първия ио желание на "Лужница 
от Бабушница, а втория по собствено желание).

Пионери играха два мача и в първия победиха 
"Раднички 3" с 9 : 0 в Димитровград, а във втория

На 12 май 1998 година се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг и баща

СТОЙНЕ ЯНКОВ 
от с. Църнощица, Босилеградско

м. я.

• СТРЕЛБА - РЕПУБЛИКАНСКО ПЪР
ВЕНСТВО

Времето минава, но то никога няма да заличи 
скъпите спомени за твоя мил лик, нежност и 
голяма любов към нас. Горди сме, че те имахме 
и безкрайно тъжни, че те загубихме. Нека тиши
ната на вечния ти покой не се нарушава от на
шите сълзи и безмерна тъга. Благодарим ти за 

ти обич към нас.

• РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ

НИШКИТЕ ЕЛЕК- 
ТРИЧАРИ НАЙ-ДОБРИ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

НА "ГРАНИЧАР”
непреходната 

Поклон пред светлата ти памет!
Вечно скърбящи: съпруга Иванка, дъщеря Ве

нета и син Симеон от СкопиеНа 25 април т.г. Димитровград бс домакин
около 200 работници - спортисти от всички елек- в Белград се проведе републиканско първенство
троразпределителии предприятия от Нишкия ре- по стрслба с въздушна пушка за всички категории.
гион. Участваха 5 отбора: Ниш, Пирот (където взеха участие взеха над 1200 стрелци от цяла Сърбия,
участие и работниците от Димитровград), Прокупие, МСЖДу които и стрслчсският състав на 'Граничар ог 
"Бетоньерка" с/г Алсксинац и ЛЙ "Алексинац”. Про- дИМИТровгрпд в пионерска конкуренция. Най-добър
ведоха се състезания в следните дисциплини: изкачва не резултат осъществиха Горан Гогов, след мего Спша
по електрически стълб, малък футбол, тенис на маса, Псшев и Сиииша Методиев. От пионерките ипй-до- 
стрелба за жеии и мъже, шахмат и пикадо за жени. бре се „редстпвиха Олгица Ангелова, Мела Дончич и 
Отборното класиране е следното: Ниш - 30 точки, иваиа Шекуларац. Всичките те са изпълнили нор- 
Пирот - 25, Прокупие - 23, "Бетоньерка” -10 и Алекси- мата ,,а д-ЬрЖавиото п ървенство (165 кръга), което 
нац" - 4. ще се проведе на 9 и 10 май в Нови Белград. Самото

В дисциплината изкачваме по стълб победи Про- класиране зп това първенство е голям успех за ди- 
купие. при футбола на малки врати - Ниш, тенис на митровгрядскитс млади стрелци и тяхната треньорка 
маса - Пирот, стрелба (мъже) - Ниш, стрелба (жени) руЖица Алексови, която за по-малко от една (одими 
- също Ниш, шахмат - Ниш, пикадо - Пирот. и постигна забележителни резултати.

Следващият домакин на срещата е "Бетоньерка 
сух Алексинац.

па

На 10 май 1998 година со навършват ДВЕ 
ГОДИНИ, изпълнени със скръб и болка заради 
преждеворемонната смрът на нашия съпруг, ба
ща, свекър и дядо

СТЕФАН М. БОИКОВ 
(1936-1996)

от с. Д. Любата, Босилеградско
Изминаха две тъжни години в мислите ни с

теб.
Тъгата не секна, а благодетелството ти оста

на в сърцата ни. Вечно ще те пазим в спомените 
си и ще скърбим по теб.

Съпруга Мара, син Ванчв, 
снаха Сунчица и шнук Дарян

Д. с.

©1 МАЙ 1998 г.ШшШ



сатира * забава

СКа ри ка шу ре н екрам БОГДАН НИКОЛОВ

- Иванчо, защо не си 
написал домашното си? 

Ти слабо работиш! 
- Татко на неплатена, 
майка на платена от

пуска, батко търси 
работа... Само ли аз да 

работя?

*

ЯГНЕШКА ПЛЕЧКА'с/6 ск 'Ж и. ■€ С-
Обягисошо ли се овцете, леда ми, Бог да га гцюсти, вати 

да разпореджуйе койе ягие за кво че буде: "Еве тая че буду 
за домазлък, те тая че продаваме, а те тая че изнесемо на 
нашу трапезу..." Питам я бабу ми, и ню Бог да прости, дека 
йе деда, а оиа че пребради шамиюту и че рече: Ене гву 
орисницата у кошаруту, орисуйе на ягнищата! . Я се шму
гнем при нвега и ягнищата, а он почне да ми се кара: Че 
помешаш ягнипщта, после нема да знайем койе за кво съм 
нарекъл!"

После баща ми се пресели у Цариброд. Напраи 
ижляк у иьивете, сваку пролет газимо кал до колена. А йедва 
чакао да се измъкнем и да отидем при деду ми на село. Там 
двор целя ограня, ливаде, ягнип/а, ярища, прашчина, теленца, 
плизиуле квачкье с пили ща. Дсда ми беше^ мераклия, 
обичаше сваку животинку. Док ига беше жив, йедва чекам 
Първи май да се измъкнем из калището.

Подслушувал съм кико на бащу ми распрая: Е онова, 
- това йе за Великден, онова кочестото йе за 

Първи май, а онова белото че буде за Джурджовдън... .
Е, деда ми се прекара, прекара се и баба ми, ижата на село 

опусте и онеме. Кошарата вечимка требе да се йе суринула. 
Баща ми първете две - три године по ньи търча от Цариброд 
до село, па после диже рукье. Са йе све там опустело, 
другьи ода в на се изселите, па у село вечимка нема никой.

И еве, кига еьга наближе празниците, баща ми че купи 
йедно ягне и че почне да орати на майкьу ми: "Туя плечку 

Великден, а другуту че оставимо за Първи май._ 
Тека че се омърсимо и за двата празника!”.

"А за Джурджовдън, кво че праимоГ" -питуие га майкьа

некикъв

ваклестото

оти иВМЕСТО ФЕЙЛЕТОН вам, че човекът беше прав, но...
Уважаеми директори, председатели, секрета

ри, шефове, чиновници и всички вие, при които 
идваме ние, журналистите, недейте да ни мразите! 
Малко ли е, че се мразим ние помежду си (из
виняваме се на онези журналисти, които се оби
чат). И не се страхувайте, че ще пишем лоши 
неща. Ще пишем само онова, което вие ни кажете. 
Ако обстановката въобще не е розова, ние сме 
готови да зажумим, занемеем и да оглупеем даже. 
Ние сме ви приятели, защото ако напишем всичко 
онова, което знаем, на мнозина от вас ще литнат 
ннинмн креслата (недейте два пъти да 

I казвате, че това е смешно). Не 
искаме да изкарваме на бял свят 
кирливите ризи, а само да 
изкараме хляба си. И цигарите, 
разбира се, понеже мнозина от 
нас, журналистите са пушачи. 
Ние не сме комедианти, въпреки 
че понякога сами оприличаваме 
себе си на такива. Тъй като и 
сами знаете, че журналистите са 

хора, които средно най-кратко живеят, ние разчи
таме на вашата състрадателност. Хайде да ^ 
чим един неформален ”пактза ненапедение”. А за 
това, че сме малко повечко - ние не сме виновни.

На онези, които този текст считат като чиста 
идиотщина, без дискусия признаваме, че са прави. 
Впрочем и нашето положение е подобно.

"ЛЕЛЕ, КОЛКО 

ВИ ИМА?" че испечеш за

В Димитровград има около 15-тина журнал
исти. Някои от тях са "универсални” - пишат за 
всичко, докато някои са се специализирали за 
определени области: стопанство, култура спорт, 
политика... Едни се декларират 
като истински новинари, докато 
някои (тези с по-слабото его) 
твърдят за себе си, че са обик
новени регистратори на събити
ята, които се случват в нашата 
община. Някои журналисти пи
шат на сръбски, а някои на бъл
гарски език. За някои казват, че 
са опозиционни журналисти, а за 
някои, че са лоялни към властта 
и т.н.

ми.
"Нийе не смо овчаре - та и Джурджовдън м празнуйемоГ 

- отговара вой лютито.
"Съга не смо, ама смо били. Толкова године смо га 

празнували, съга ли че га зарежемо_"
"Добре де, добре - попуща баща ми. - Айде за Джур

джовдън че идемо до касапницуту и че узнемо йедну плечку!"
Е, Манчо, йош йе жив баща ми, и Бог да му даде здравйе 

йош да си поживейе, оти докига йе он - че има и плечкье, 
ама кига се он прекара, кво че пра им я, не знам дали че имам 
паре и плечку да купим? - кахъри се Милен Одоровскьи.

- А кой те кара да купуйеш плечкье?
- Кико кой ме кара? От деду ми йоще йе остало да 

замирише ягнешко на трапезуту за свак празник-
- Па ако йе остало, пак че замирише!
- Кико? - чуди се он.
- Па че купиш йедно ягне, че га разделиш и че кажеш на 

женуту. "Еве тая ребърца че буду за Великден, овая че буду 
за Първи май, а по-големшката че оставимо за Джур
джовдън!" И кико що видиш: пак че ти замирише.

Гледам: Милен преапа усне и закьута-Сигурно си мисли: 
"Деда ми пробираше ягнища, баща ми плечкье, 
спадал на ребра!" Може да си йе помислил кво ли па 
ньеговата деца че износе за празниците?! Вати ме жал и му

*~т',
Щ

Неотдавна се озовах в канцеларията на дирек
тора на една тукашна фирма. Когато ме видя, 
нещастникът се хвана за главата и изпищя: ”Леле- 
е-е, колко ви има?” Веднага се сетих, че преди мен 
при този директор вече е идвал някой от ту
кашните журналисти. ”Защо не се договорите и 
дойдете всички заедно при мен, защо да си губя 
времето и защо да повтарям няколко пъти едно и 
също?” - попита ме тогава директорът. Не оспор-

склю-

Б. Димитров
а я съм

АСЕН реко:И Празник - Слушай Милене: за сваку работу има калъчка. Па и за 
твойту муку има лек_

- Е-е? - дърпну се он.
- Епа слушай ме с двете уши: ти си станул млад пензионер. 

Одоровци ти йе на два-три разкрача от Цариброд. Че идеш

штрисува: В Димитро»

и че потегнеш кошаруту на деду ти, нема ко ньега да въртиш 
булюк, ама че позавъртиш десетина овце. И тъгай свете тея 
твойе мукье - нема да гьи има. Нали си от овчарско колено, 
че се спраиш с туя работу.

А има йош и друго: слушам те кико распраяш за деду ти, 
само що не ровнеш. Нали си и ти деда. Кво че расправляю 
твоите унуци за тебе, ако не им дадеш по ягнье за 
празниците, а?

Милен изйеднуш се обърну и кока га жъгну жъглявица, 
тека побеже от мене. Не знам дали мойете думе га уплашите
или га зарадуваше...
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