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ДНЕС В БЕЛГРАД: РАЗГОВОР 

МИЛОШЕВИЧ - РУГОВА
В разговора с американските пратеници президентът Милошевич изтъкна, 
че е повикал на разговор в Белград лидера па косметските албанци Ибрахим 
Ругова, а Ричард Холбрук заяви на пресконференция, че този разговор ще 
бъде проведен на 15 май т.г.

Във вторник късно вечерта да 
президентът на Съюзна репуб- В 
лика Югославия Слободан Ми- В 
лошевич за трети път прие пре- В 
биваващата в нашата страна И 
американска делегация, оглавс- В 
на от Ричард Холбрук. Както В 
съобщи ТАНЮГ, в разговора са В 
разменени мнения за междудър- И 
жавните отношения, по-ната- В 
тъшната реализация на Дейтън- §§ 
ското мирно споразумение и об- В 
становката в региона, като при В 
това е подчертана необходимо- В 
стта от заместване на политика
та на натиск с положителен и 
конструктивен подход.

Във връзка с голямата заин
тересованост на американската 
делегация към решаването на 
проблемите в Косово и Мето- 
хня, президентът Милошевич 
отново подчерта известните на
ши принципни становища, в кои
то е залегнало истинско жела-

• Членките на контактната група от Запад решиха да 
бъдат замразени средствата на правителствата на Юго
славия и Сърбия в чужбина и да бъдат спряни повнте 
инвестиции в Сърбия, с аргументацията, че все още не 
бил започнал диалогът с косметските албанци • Минис
трите от страните Г-8 изразиха категоричното си про
тивопоставяне на независимостта на Косово и Метохия, 
но същевременно подкрепят статута му на повишена 
автономия

Дипломатическите ръководители на няколко западни стра
на Контактната група, въпреки недвусмисленото 

противопоставяне на Русия, решиха да бъдат замразени сред
ствата на правителствата на Югославия и Сърбия и да бъдат 
спряни всички нови инвестиции в Сърбия, обосновавайки това 
с факта, че все още не бил започнал диалогът с косметските 
албанци.

Руската Федерация не се сигласи с тези мерки. Интересно е, 
че Япония, която ще присъства на срещата Г-8 в Бирмингам, 
желае тепърва да обсъди дали да се приобщи към тези мерки.

Руският външен министър Евгений Примаков заяви, че 
неговата страна ще провежда политика целяща мирно реша
ване на конфликтните положения в света, и че когато става 
дума за Космет, ще прави това върху "уравновесена основа” 
без да обвинява само една от страните. Примаков подчерта, че 
без участието на Русия не могат да се решават глобалните 
проблеми в света, при което очевидно е имал предвид и най-но
вото решение на няколкото западни държави, които по нас
тояване
приеха мерки против Сърбия и Югославия.

Външните министри на осемте индустриално развити дър
жави, които се срещнаха в Лондон, за да подготвят предстоя
щия годишен самит Г-8 в Бирмингам, изразиха загриженост от 
разрастващото се насилие и поляризацията на силите в Космет, 
подчертавайки решителното си противопоставяне на независи
мостта на Косово и Метохия.

"Абсолютно отхвърляме тероризма и сме против снабдява
нето на теротистите с оръжие и употребата на насилието от 
страна на въоръжени екстремисти като средство

политически промени”, - се подчертава в съобщението ог 
министерската среща в Лондон.

дат удовлетворени интересите 
на всички жители в покрайни
ната.

В разговора участва и съюз
ният министър на външните ра
боти Живадин Йованович.

■АЩщ щ.
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1 На пресконференция, състо
яла се след разговора с югослав
ския президент Слободан Мило
шевич, специалният американ
ски пратеник Ричард Холбрук 
заяви, че "наскоро ще започне 
диалог за Космет без предвари
телни условия и без чужде
странна намеса”. Той уточни, че 
”на 15 май лидерът на Демок
ратичния съюз на Косово д-р 
Ибрахим Ругова ще пристигне в 
Белград, където ще води разго
вор с президента на СРЮ Слобо
дан Милошевич”.

Срещата на президента Ми
лошевич с Ругова ще бъде пър
вата крачка към политическото 
решаване на косметския въпрос, 
а двете страни са съгласни в срок 
от една седмица да започне серия 
от срещи между представители 
на албанците и делегация на пра
вителството на Сърбия, на ко
ито в непосредствен диалог, без 
предварителни условия и чужде
странна намеса и натрапване на 
решения, ще се търси полити
ческо решение по всички отво
рени въпроси, обременяващи 
обстановката в Космет.

Ш.да, ..-МШ -ЗЬ-*.: Ш
ни членки
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Слободан Милошевич

от големите разлики между уч
астниците. По този начин ще се 
създаде възможност за насочва
не на всички човешки и твор-

ние за започване на непосредст
вен диалог. В този смисъл през
идентът Милошевич изтъкна, чески потенциали на страната 

повикал на разговор в Бел- към осъществяването на целите 
на икономическия, обществения 
и културния напредък за добру-

на САЩ едностранчиво, без да уважават реалността,

че е
град лидера на косметските ал
банци д-р Ибрахим Ругова, за да 
бъде прекратено вредното за ването на всички граждани, 
всички протакане на диалога. Президентът Милошевич 
След тази среща ще започнат ре- отново подчерта увереността си, 
довий събрания в Прищина. която изказа и в Деня на рефер- 

Югославският президент из- епдума, че за проблемите в Ко
сово и Метохия ще бъдат изказа постигане каза увереността си, че тези раз

говори ще се водят на принципна 
и коректна основа, независимо

мерени мирни, справедливи и ху
манни решения, с които ще бъ-на

- 13 МАЙОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА Милошевич 

честити Деня 

на сигурността
СТОИЛКОВИЧ: ПОЛИЦИЯТА УСПЕШНО 

ИЗПЪЛНЯВА ЗАДАЧИТЕ СИ
__.... ( „ „ТОППИК се състоя централно тържество но повод Деня на Президентът на СР Югосла-

..................™ -............—■ *
легалния стокооборот, поила- в стабилна обемнонка в своя 1а
щансто на данъци, ми га и пкци- държава Сърбия и Югославия. 13
зи, както и срещу всеки вид на- злодейските терористични напа- ”На всички служещи в орган-
силис и застрашаване на сигур- дения са убити 13 наши полицаи пте аа вътрешните работи и слу- 
ността на гражданите и имуще- и 36 граждани, от конто 30 са жбитс за сигурност в СР Юго- 
ството им. граждани от албанското нациои- слаш1Я сърдечно честитя 13 май

ално малцинство, лоялни чадър- дСШ1 на сигурността, 
жапнта Сърбия, и са ранени ни- Уверен, че и занапред усис- 
колко десетки граждани и поли- шно щс изпълнявате отговорнн- 
ции. Използвайки легитимните

ганнтс на пътрешннте работи. В 
честитката на президента се каз-Като имаме предвид сложно

стта на положението, нспрскъс- 
и отвън, и ог-

В речта си на тържеството 
минжггьрът на вътрешните ра
боти на Република Сърбия Вла- 
йко Стоилкович между другото вътре

па:
натия натиск

-който е насочен към дес-
табилизирансто на държавата, и 

"Служещите в Министерст- икономическите и социални по- 
вътрешните работи ви- слсдици от несправедливите сан

кции, свободно можем да кажем,
че Министерството на вътреш- 

работи успешно изпълнява 
задачите си. Така ще ги изпъл
нява и занапред. В предстоящия

вото на
наги честват Деня на сигурност
та трудово и скромно, но и с гор
дост от постигнатите през из тек
лия период резултати при
ването на Републиката, защита- „п-
та на личната сигурност на граж- период ще предприемем още но 
даните и тяхното имущество, ефективни мерки срещу стопан- 

обществе- ската престъпност,за да осус гим 
опитите за подриване на ико
номическата осноап на страната, 

сенчестата икономика и

През миналата година и осо- 
мссе-бено през първите четири 

да на тази година ескалира пре-
дейност на терорист- средства ма правовата държава, стт(1 „„ гражданите, използвам 

ичнитс групи от редовете на ал- служещите в органите на път- слумая да подчертая голямозчз 
банските сепаратисти и Косопо и рентите работи смело, профе- .а1Шме|Ш0 „и резултатите, които 
Метохия. Нападенията им бяха сионалпо и последователно ще постигпте при опазването на сн- 
насочени кз.м полицията и мир- защитават конституционната 
„ИТС граждани, предимно от ал- система и сигурността ма 1 ечуб- 
банското малцинство, които не лика Сърбия и всички нейни

те задачи за защитя на енгурно-ните стъпкатаопя I-

н спазването на зак-гурносттп 
оиитс и реда а нашата страна, и 

пожелая всичко най-ху-
стабилизпрането на

ред, енергичната борба с 
престъпността и тероризма на 
албанските сепаратисти в Косо- срещу
во и Метохия. финансовата недисциплина, не-

ния да «И 
байо.”подкрепят сепаратистите, за- граждани, 

щото искат да живеят и работят



ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ БИВШИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РУМЪНИЯ РАДИВОЕ АНДОНОВИЧ, ДИРЕКТОР НА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛСТВОТО НА ЮСК В СОФИЯ

ПРИНОС КЪМ ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
БЪЛГАРИТЕ ТЪРСЯТ 

ЮГОСЛАВСКИ СТОКИ
Да сс попиши югославско-българското стопанско сътрудничество, 
поиска на междудържавна стопанска среща в нишката Регионална 
стопанска камара г-н Радивое Аидонович, директор на Предста
вителството на Югославската стопанска камара в София

‘Трансформацията на бъл
гарското стопанство създаде и 
редици еднолични търговци, ко
ито не искат да държат големи 
количества стоки на склад”, д(>. 
пълни г-н Аидонович.

Стопански дейци от иовосад. 
ската Регионална стопанска 
камара от 4-6 юни ще преби
вават в гр. Бургас, а на 15 и 16 
същия месец в Белград ше 
заседава Югославско-българ
ската смесена комисия.

Президентът на СР Югосла
вия Слободан Милошевич прие 
в началото на седмицата бившия 
президент на Румъния Йон Илн- 
еску, сенатор и председател на 
Партията за социална демокра
ция. Югославският президент 
изказа задоволство, че отново сс 
срещна с румънския лидер и 
приятел на нашата страна, който 
значително допринесе за разви
тието на добросъседските отно
шения и югославско-румънско
то сътрудничество.

По време на сърдечния раз
говор са разменени информации 
от интерес за двете страни и е 
подчертано значението на поли
тическите, икономическите и 
културните връзки между наро
дите и страните от Югоизточна 
Европа. Във връзка стова е оце
нено, че равноправното сътру
дничество е обща перспектива 
за тези страни и най-добро насъ
рчение за утвърждаването на 
мира и стабилността в региона.

Йон Илиеску беше приет и

11а среща на председателите 
стопански камари от гр. Бис- 

(Република Сръбска) и гр. 
Скопие (Република Македония) 
той покани фирми, занимаващи 
сс с производство на хранителни 
стоки, селскостопански машини 
и транспортни средства час по 
скоро да насочат фокуса ма вни
манието си към българския па
зар. Именно това били производ
ствата, които източната ни съ
седки най-много внасяла през 
миналата година.

”От общите 4,7 милиарда до
лара внос миналата година бъл
гарите изразходваха чак една 
четвърта част за хранително- 
вкусови изделия, зърно, замра
зени плодове и зеленчуци, селск
остопанска механизация и съо
ръжения, бяла техника, транс
портни средства, текстил - изде
лия, които произвежда югослав
ското стопанст во и които са кон
курентни на българския пазар”, 
поясни г-н Аидонович.

Миналата година български
ят стокообмен със света е дос
тигнал 10 милиарда долара и с 5,3 
милиарда долара износ българ
ското стопанство е отбелязало 
търговски суфицит.

Според директора на юго
славското представителство в 
София, наши фирми трябва по- 
усилено да се ангажират на бъл
гарския пазар, понеже там ня
мало предприятие, което по-за- 
дълбочено да се занимава с тър
говия на едро.

на
липа

В рамките на това гой опо
вести откриването на югослав
ски магазин в София, както и на 
български в Ниш, в които да сс 
продават наши, респективно 
български стоки.

Подобни образцови магази
ни българите строели в Москва, 
а русите в България.

Трансграничното сътрудни
чество също така има възмож
ности да разшири югославско- 
българския стокообмен. В мо
мента това почти не се оползот
ворява и ако не съществуваше 
Зайчарско-Монтанското сътру
дничество, изцяло ще заглъхне.

Радивое Аидонович инфор
мира, че на Международния па
наир в гр. Пловдив интерес за 
участие не е показала нито една 
югославска фирма, но въпреки 
това той е оптимист и вижда в 
бъдеще едно интензивно сът
рудничество между ”панаирски- 
те градове” на двете държави.

Ванче Бойков

СЪРДЕЧЕН РАЗГОВОР: Милошомич и Илисску

от президента па Република Съ- шоиии има голямо значение за 
рбия Милан Милутнионич. Из- двете страни. Затова е иеобходи- 
хождайки от традиционно то мо органите на двете държавица 
приятелство между сръбския и повишат интензивността па 
румънския народ, събеседници- литическии диалог и да разши
то се съгласиха, че всестранното рит сътрудничеството във вси- 
развнтне на двустранните отно- чки области.

но-

РАЗГОВОР ДАЧИЧ - ВИДЕНОВ

НЕПРИЕМЛИВ НАТИСК
Председателят на отбора за обществено ин- кът срещу Сърбия и Югославия е неприемлив, 

формиране и член на външнополитическия отбор понеже той с опит за дестабилизиране на целия 
на Съвета на гражданите Ивица Дачнч води в Балкански регион, 
понеделник в Съюзната скупщина разговор с де
путата в Народното събрание и бивш премиер на хите, с които си служат някои страни.

И съюзният премиер Радое Контич води раз- 
Двустранно е оценено, че Косово и Метохияе говор с Жан Виденов, в който, освен за косметския 

вътрешен въпрос на Сърбия и Югославия и че проблем, бяха разменени мнения и за икономи- 
всички проблеми в тази покрайнина могат да чсската и политическата обстановка в Югославия 
бъдат решени с помощта на непосредствен диалог и България, както и за актуалните международни 
без условия. В дългия и откровен разговор събе- въпроси, 
седниците между другото подчертаха, че натис-

Дачич и Виденов отхвърлиха натиска и запла-

България Жан Виденов.

РАЗГОВОР С Г-Н ИВАЙЛО ТРИФОНОВ, БЪЛГАРСКИ ПОСЛАНИК В СРЮ

ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ - ПО ЕВРОПЕЙСКИ
Нека останат в миналото старите дрязги, да останат в учебниците по история! Ние, сегашните поколения българи и сърби, сме призвани да оставим отношенията между 
нашите два народа, между нашите две страни на нашите деца и нашите внуци, като едни блестящи отношения между две приятелски дръжави

* Време за чакане няма, а реше
ние?

- Тези всички въпроси ще бъ
дат обект на предстоящото засе
дание на смесената Комисия за 
икономическо сътрудничество 
между България и Югославия.

Проблемите бяха обсъждани 
през декември месец на среща на 
министъра на външна търговия 
на Югославия г-н Борислав Вук- 
ович и министъра на търговията 
н туризма на България г-н Ва
лентин Василев, така че аз 
мисля, че при едно благоприятно 
разрешаване на косовския кон
фликт н нормализиране на от
ношенията на Югославия с ев
ропейските организации и със 
световните икономически и фи
нансови структури това ще даде 
възможности нашите двустран
ни отношения да тръгнат много 
по-бързо напред.
* Г-н Трифонов, казахте, че сте 
пратени от българската държава 
да подпомагате югославско-бъл
гарските отношения. Кога ще 
можем да минаваме тази граница 
само с лични карти?

- Аз съм оптимист и мисля, че 
ние нашето поколение ще до
живее това време. Не само меж
ду България и Югославия, гра
ницата ще се минава така и меж
ду останалите балкански държа
ви, точно като в Европа.

Затова трябва да работим 
всички ние-балканските държа
ви, и политици, и хората на нау
ката, културата, обикновените 
граждани и бизнесмените.

Ванче Бойков

зидента Слободан Милошевич.
Искаме да вярваме, че дей

ствително по пътя на диалога и 
откровеността ще се намери 
най-сполучлнвото решение, за 
да можем всички бълкански дъ
ржави да градим нашия балкан
ски и европейски дом!
* Икономическите отношения 
между двете страни като че ли не 
съотвествуват на относително до
брите политически отношения. 
Вместо да върви напред, стокооб
менът намалява...

- Аз мисля, че условия за ик
ономическо 
има. Разбира се, трудностите са 
обективни, понеже и двете стра
ни в една и друга степен се нами
рат в икономически преход от 
едно повече или по-малко цен
трализирано и административно 
ръководено стопанство към сво
бодна, либерална пазарна ико
номика. Освен това, за тези го
дини на прехода се разтури Съ
ветът за икономическа взаимо
помощ, разпадна се Съветският 
съюз, България загуби традици
онните си пазари и икономиче
ски партньори...

По същата причина подобни 
трудности изживява и югослав
ската икономика.

Естествено това се отразява 
на качеството на стоките и тях
ната цена - те не са конкурентно
способни, на това се дължи и 
спадът на търговския обмен 
през миналата година, докато 
през първата година след санк
циите постигнахме почти до
военното, дето се казва.

В началото на миналия месец 
в сградата на посолството на Ре
публика България в Белград 
българският посланик г-н Ивай
ло Трифонов, от името на аген
цията за българите в чужбина 
към Министерския съвет на Бъ
лгария, връчи на професор Ма
рин Младенов по повод седемде-

гашните поколения българи и 
сърби, сме призвани да оставим 
отношенията между нашите два 
народа, между нашите две стра
ни на нашите деца и нашите вну
ци, като едни блестящи отноше
ния между две приятелски дръ
жави.

Дошло е времето да се ра
боти за това.

Аз съм изпратен от българ
ската държава в столицата на 
Югославия да спомагам още с 
по-бързи крачки отношенията 
между България и Югославия да 
бъдат действително приятелски. 
* С инициативите си за мирно 
решаване па горещия Космстски 
проблем, България се изказа като 
генератор на мира в региона.

- Знаете, ние като съседи дъ
лбоко преживяваме тази тежка 
ситуация. Много сме загрижели 
и като съседна страна, и като 
държава, която има интерес да 
развива регионалното сътруд
ничество между всички държа
вни на Балканите. Виждаме, че 
ако не настъпи едно мирно регу
лиране на отношенията и не се 
стабилизира положението в Ко
сово, всичко това ще се отрази 
негативно върху всички нас, не 
само върху хората, които живе
ят в тази провинция, но ще се 
отрази много негативно и върху 
съседните държави.

Ще се отрази и върху довер
ието, което светът има към този 
регион на Европа. Просто Бал
канът може да изпадне като една 
конфликтна зона и Европа да ка
же, че няма условия за развиване

сетгодишнината му поздравите
лна грамота 
медал ”Иван Вазов”.

Тържеството, организирано 
в чест на лауреата Младенов, бе 
и удобен момент за разговор с 
посланик г-н Трифонов.
* Г-н Трифонов, най-напред щс Ви 
помоля да посочите Вашето виж
дане за посоката на бъдещите 
югославско-български 
пия.

и възпоменателен

Ивайло Трифонов

на интензивни икономически и 
културни връзки.

Именно това бяха побудите 
на българското правителство, 
когато предложи на съседните 
страни да излязат с една обща 
позиция на загриженост за по
ложението в Косово и да при
зоват към диалог и мирно реша
ване, като и нашата обща поз
иция, че едни нови икономиче
ски санкции спрямо Югославия 
ще бъдат голямо нещастие за 
всички съседни страни.

Ще престанат нашите иконо
мически връзки, няма да има въ
зможност за равитие на регион
алните проекти в транспорта, 
телекомуникациите и във вси
чки области на взаимосътрудни- 
чеството.

Българската позиция беше 
демонстрирана от външния мин
истър на България г-жа Надеж
да.Михайлова по време на ней
ните срещи в Белград с минис- 
тър^Живадин Йованович и с пре-

сътрудничество

отноше-

- Преди да отговоря на Ва
шия въпрос, искам да потчертая, 
че аз бях в Ниш, където с градск
ото ръководство, а по-късно и с 
представителите на “Братство” 
и Радио Ниш разговаряхме за на
шата бъдеща съвместна работа
- културни връзки между наши
те две страни, а особено за тези 
райони и тези градове, които ис
торически са близки.

Амбицията на българската 
държава е да изграждаме нови 
отношения на приятелство - ев
ропейски отношения на добри 
съседи между България и Юго
славия.

Няма причини да не изграж
даме такива отношения.

Нека останат в миналото
старите дрязги, да останат в 
учебниците по история! Ние, се-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПОБРАТИМИХА СЕ 

БАБУШНИЦА И НЕА 

ПЕРАМОС
МИНАЛОГОДИШНИЯТ БЮДЖЕТ 

Е ПОЛЗВАН РАЦИОНАЛНО
• НЕ Е ПРИЕТ ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА 

На осмата 
пщина в поредна сесия на Общинската 

Ьосилеград, състояла се на 30 а пои 
година, отборниците обсъдиха

ску- 
л тази

други източници. 55 на сто от тях са изразходвани 
в местната общност Босилеград, 10 на сто в Горна 
Любата и 7 на сто в Райчиловци. Останалите сред
ства са използвани от26 местни общности, в които 
е работено през годината.

На осмата поредна сесия на Общинската ску
пщина в Босилеград, на която присъстваха и чле
нове на Изпълнителния отбор на ОС и ръководи
тели на фирми и институции от обществената дей
ност, отборниците обсъдиха и приеха тазгодишна
та програма за комунално строителство. В нея е 
запланувано строителство в 19 местни общности. 
Най-много средства са запланувани за местната 
общност Босилеград - 766 500 динара, 365 000 за 
местната общност Райчиловци, и 330 000 динара за 
още 17 местни общности. Отборниците Кроне Ни
колов, Стоичко Андонов, Ганче Василев и Атанас 
Иванов се застъпиха за по-засилен надзор при 
извършването на работата и за целесъобразното 
изразходване на средствата във всяка местна об
щност. Защото през изминалите години в това 
отношение е имало отделни пропуски.

Обсъждайки едновременно финансовите от
чети на Основното училище. Гимназията, Дет
ската градинка, Общинската организация на Чер
вения кръст, Центъра за култура, футболния от
бор ''Младост” и явното предприятие "Услуга”, 
отборниците констатираха, че с изключение на 
Центъра за култура, останалите са използвали 
рационално средствата. Заради това финансовият 
отчет на Центъра за култура не беше приет с 
отчетите на останалите институции и ведомства.

За разлика от предишните години, отчетът за 
работата на Отделението за социални грижи в 
Босилеград сега беше приет без забележки.

Без сериозни забележки отборниците приеха 
и решението, с което се определят начинът, ус
ловията и сроковете за ползване, разполагане и 
разпределение на апартаменти, за които предпри
ятия, ведомства и държавни органи отедслят сред-

м. я.

и приеха отчета за 
реализацията на миналогодишния общински бю
джет и финасовите отчети на институциите и ве
домствата, които ползват средства от него. От- 
оорниците обсъдиха и приеха и отчета за изра
зходваните средства и за изпълнението на минало
годишната програма за комунално-битовата дей
ност и ориентационна програма за работа през 
тази год1ша, положително оцениха миналогоди
шната работа на Отделението за социални грижи 
в Ьосилеград и приеха решение 
на солидарни апартаменти.

В отчета и
за разпределение

в разискванията беше изтъкнато, 
че миналогодишният бюджет е ползван рацион
ално от всички служби и ведомства. Бюджетните 
приходи възлизат на 4 294 508 динара, а разходите 
са 4 247 010 динара. Излишъкът се пренася за 
редовна дейност през тази година. Най-много 
средства са изразходвани за редовна дейност на 
Общинската скупщина, нейните органи и тела - 1 
150 900 динара, а след това за различни видове 
комунално-битови дейности - 988 375 динара. 432 
427 динара са изразходвани за материалните раз- 

Общинската скупщина и нейните служ
би, а 478 280 динара за дейността на Центъра за 
култура, 200 560 динара за детската защита и 253 
650 за задоволяване на материалните позребности 
на основното и средно образование (183 500 ди
нара за Основното училище и 70 150 за Гимназ
ията). За редовна дейност на Общинската органи
зация на Червения кръст са изразходвани 30 986 
динара, за потребностите на физическата култура 
46 173 динара и за местните общности 23 250 дн-

Преди подписването на хартата двамата председатели свързаха 
гръцкото знаме със знамената на Сърбия и Югославия като 
символ на досегашното и бъдещо братство между Сърбия и 

Гърция.

На 8 май тази година на тържествено заседание на Общин
ската скупщина в Бабушница, на което освен отборниците и 
гостите от съседните общини присъства и седемчленна деле
гация на гръцкия град Неа Перамос беше подписана харта за 
побратимяването на двете общини. Предложението за побра
тимяване и даване ключа на града отборниците приеха с бурни 
аплодисменти. Председателят на Общинската скупщина в Ба
бушница Драган Божилович припомни историята на контак
тите между двете общини, които са установили миналата го
дина, когато делегация на Бабушница е била гост на Неа Пера
мос. Тогава е и договорено побратимяването на общините. То 
ще даде възможност за многобройни контакти и свързване на 
стопанствата на двете общини, туристическо сътрудничество и

носки на

нара.
Отборниците обсъдиха и без съществени за

бележки приеха отчета за комуналното строител
ство в общината. За целта са изразходвани над 1 
200 000 динара, осигурени от Дирекцията за строи
телни площи и пътища, местното самооблагане и

пр.
Тържеството в чест на побратимяването завърши с голям 

концерт на площада в центъра на града, на който пред много- 
бройните бабушничани ключът на град Бабушница беше 
връчен на градоначалника на Неа Перамос Ираклис Кара- 
беридис.

ства.

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

САМООБЛАГАНЕ ЗА ПО-ДОБРА 

ИНФРАСТРУКТУРА
А.Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТИ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

МНОГО НЕПЛАТЕНИ 

КОМУНАЛНИ ТАКСИ
и горското дело; 0,10% от дохода от имуществото 
и 0,20% от стойността на имуществото на граж
дани, които живеят вън от територията на Сур- 
дулишка община.

Средствата от самооблагането ще се ползват 
в съответствие с програмата за комунално строи
телство, без основа на която Общинската скуп
щина в началото на всяка делова година ще из
готвя оперативна програма - къде и как ще се 
ползват средствата.

На края на всяка година Общинската скуп
щина ще обсъжда изпълнението на заплануван
ите дейности и ползването на средствата.

За задоволяване на общи потребности, за рек
онструкция, модернизация и поддържане на мест
ни и некатегоризирани пътища и за строеж на 
други обекти в областта на инфраструктурата, 
както и за електрификация и водоснабдяване в 
местните общности, изграждане на градски ба
сейн и други обекти за подобряване на битовите 
условия, Общинската скупщина в Сурдулица тези 
дни прие решение за въвеждане на местно само
облагане. Самооблагането е парично за период от 
четири години. Средствата ще се осигуряват чрез 
облагания както следва: 2% от заплатите на ра
ботещите и други принадлежности, които имат 
свойство на заплата; 4% от дохода от земеделието

Повтаря се практиката от миналата година: гражданите, пол
зващи общински строителни площи за поставяне на будки и други 
времени обекти предимно за търговска дейност, не плащат редовно 
или изобщо не плащат предвидената комунална такса. Предви
деният до 15 април т.г. краен срок е изтекъл, а до последното 
заседание на Изпълнителния отбор, проведено на 7 май, частните 
дребни занаятчии, кафеджии и останали дължат за комунални так
си 32 хиляди динара. Ако към тях добавимн 2500 динара, които 
частните занаятчии дължат за наем на общинските обекти, то 
сумата вз.злиза на повече от 34 хиляди динара. Тук е включена и 
лихвата, а дългът е за 1996 и 1997 година. На едно от предишните 
заседания на ИО бяха приети заключения, според конто ако до 
определения срок не се платя т задълженията, общинските органи 
ще предприемат съответните законни мерки - отнемане на локацн- 

срок от един месец, а след това - закриване на обектите.
Тези заключения се отнасят както за ползващите общински 

обекти, така и за онези, които ползват само местата, а будките са 
техни. Същото важи и за тези, конто през лятото ползват тро
тоарите за поставяне на маси и столове (тротоарно право).

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИО разгледаха и предложенията за ползване 
на услугите на фирмите, занимаващи се с изработка на градоус
тройствени решения. Разгледани са офертите на Завода за ур- 
банизъм от Ниш и съответната фирма от Пирот, но нито една от 

приета, понеже в предложението на пиротската фирма 
неизяснени положения. След съответна преработка и уточ-

м.я.

ПОЧИНА ДРАГАН ПЕЙЧИЧ, НАЧАЛНИК 
НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ ите в

На 29 април т.г. и Пирот
почина от сърдечен удар Дра- развитието па този окръг » ик-
ган Пейчич, началник на Пи- „„омичсско, културно, спорт-
роз ски окръг и пред Д< « но и всяко друго отношение.
Окръжния отбор на Югосл.ш- Преждевременната смърт ме
ската левица. му позволи да осъществи

Драган Пейчич е роден I мките си служебни и житейски
16 октомври 1946 година в Со- планове.
МОТ. Основно училище е за- ' 1];| 110ГГн.бснието па Дрп-
иършил в Сопот и [смска. за- Пейчич в Пирот прнсъс-
вършил е 1 имназия в Пирот, а з ааха изтъкнатите членове ма
след това и полувисшо меда- 10Л.СПС и други политически
готическо училище в Ниш и партии от републиката, Пиро-
факулгет но организационни- тски „кръг и общините, иклю-
•ге науки в Белград. От 1 Ли до пени в състава на този окръг.
1978 година е работил в пирот- Между тях бе и делегацията на
ската фирма ’ Прогрес , а след ОС в Димитровград, начело с
това е секретар на Социалис- председателя Никола Сгояноп, делегацията на
тическия съюз в Пирот. През 17 д " оо на ЮЛ от Димитровград, начело с предсе- 
начен за началник на Отделение го Р дл геля на отбора Георги Първанов, м-р Драган
нитс работи в Пирот. Директор на фабриката Дателя 1 I ^ ос) (ш спс „
"Суко” става през 1985 година, а ЛИР®*”Т™" Димитровград и други членове на тази партия 
пиратското представителство.нафирма га Д Д (>б> кпкто „ личните приятели па Дра-

гаН Пейчич от Димитровградска община.

вси-
иматях не е 

доста
немия, ИО ще вземе решение по този въпрос.

И ТАЗИ ГОДИНА ДИМИТРОВГРАД 1ЦЕ УЧАСТВА в Деня 
предизвикателството, реши ИО и одобри 10 хиляди динара за 

проява. Както е известно, Димитровград вече три години учас
тва в тази световна манифестация и то твърде успешно, а веднъж 
дори и на международно ниво. Кой ще бъде противник на Димит
ровград, ще се знае след жребието. Тогава ще бъде ясно и дали ще 
бъдат необходими допълнителни средства. Като главен организа
тор на манифестацията, Соколското дружество вече съставя план
за участие. _

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ИСКОВЕТЕ на местните общности, 
Драговита търси помощ за приспособяване на една стая в учището 
за престой на лекар, Лукавица се нуждае от средст ва за улично 
осветление, Трънски Одоровци, Петачиици и Врабча - за поправка 
на пътища и други начинания, Градинье - за строеж на мост през 
Нишава. Одобрени са по 4000 динара.

на
гази

Б. Д.на А.Т.

15 МАЙ 1998 г.



В ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕГРАДНА 6 МАЙ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА КИН-СТАН

ВЕНЦИ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ БОЙЦИ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ 

НА СИГУРНОСТТАстк» иойска предприела голяма 
офанзива. В редица сражения и 
гази офанзива, позната а исто
рията като пролетна офанзива, 
най-значителна е борбата на 
Църпоок, в която участвали 
Трета македонска ударна брига
да, Косовски партизански отряд 
и два български батальона - 
”Хрп
ски”. Боевете започнали рало 
сутринта па 6 май 1944 година и 
продължили до късно вечерта. 
Сдружените партизански едини
ци, макар и слабо въоръжени и 
малобройни, а при това и изто
щени от няколкомесечно пъту
ване и сражения, но е твърде ви
сок морал, успели да пробият об
кръжението и да се из теглят по 
долината па Бресничка река и 
през Бреспицп, Буцалсво, Млек- 
омнпци и местността Рудин в 
село Песен заминали за Трън, а 
оттам за Църна грама, къдсто се 
присъединили към 22 сръбска 
дивизия”, между другото каза 
Стоев.

По повод 54-годшинина от 
битката на Църпоок, пред па
метника на загиналите бойци на 
Кнн-стаи на 6 май се проведе 
скромно тържество, организи
рано от Общинската организа
ция на Съюза на бойци те от Бо
силеград. Освен членове на бор
ческата организация, на търже
ството присъстваха и делегации 
на общинските организации па 
СПС и ЮЛ и на Общинската 
скупщина, както и секре таря т па 
Окръжния отбор на СУБНОР, 
генералът в пенсия Люба Сна- 
сич, председателят на Окръж
ния отбор на младите социалис
ти за Пчниски окръг и подпред
седател на ОО на СПС Враня 
Мирослав Ннколнч и младежи 
от селата Църнощица, Назъри- 
ца и Зли дол.

След като бяха положени 
венци и почетена паметта на за
гиналите бойци, за борбата на 
сдружените партизански едини
ци срещу окупациоиата бългир-

По случай 13 май - Деня на сигурността - на 12 май в Отдела та 
нт/грепшите работи (ОВР) в нашия град бс организиран прием та 
пенсионираните работници на службата та сигурност. Прет С1,шт 
ден делегация на службата та сигурност беше приета от предсе
дателя на ОС и Димитровград г-н Никола Стоянов. На тържест.

13 май в помещението на ОВР в Димят- 
взводен командир Велин Андреев беше удостоен

навото, органитирано 
ровград, старши I 
страдиционната награда на Общинската скупщина. Също на 13 май 
се проведе тържество и в помещенията на ОВР в 11ирот, на което 
майор Тошко Марков, началник на дмитровградското ОВР, „ 
старш-тасгавник Драган Джорджович от същото ОВР бяха на
градени с ръчни часовници, а младши-втводен командир Драган 
Тошсп получи парична награда.

Ботев” и ”Васил Лсв-сто

Б.Д.

По повод Деня на сигурността председателят на Общинската 
скупщина в Босилеград Сотир Сотиров даде прием за предста
вители на Отдела на вътрешните работи в Босилеград и полицията 
на гранично-пропускателния пункт Рибарци. Честитейки празника, 
Сотиров подчерта, че сигурността и общественият ред в общината 
са стабилни. Според неговите думи, това до голяма степен зависи 
от взаимното сът рудничество между населението и служителите на 
Отдела. За особено ползотворен труд и постигнати резултати при 

отговорната задача, председателят Сотиров 
полицаите Кирил Тодоров, Драган

ска войска говори Асен Стоев, 
председател па Общинската ор
ганизация на бойците в Босиле
град.

”3а да бъде осуетено взаи
модействието между партизан
ските част и от Сърбия, Македо
ния н България, в началото на 
1944 година българската фапш-

изпълненисто на 
връчи стенни часовници на 
Миленкович и Марян Стоянов.

Началникът на босилеградския Отдел на вътрешните работи 
Видин Маринкович даде прием за пенсионираните работници от 
От дела. По случай празника бяха връчени награди и признания на 
участниците в спортните състезания, които неотдавна бяха про
ведени за работниците от територията на Секретариата на вътреш- 

работи във Враня. Представителите на босилеградския Отдел 
заеха в екипните състезания две първи места - но атлетика и стрел
ба с полуавтоматична пушка, и трето място по стрелба с пистолет. 
Осем души заеха първо, второ или трето място в различни дисци-

Приветствайки присъства
щите па тържеството, секретар
ят на Окръжния отбор на СУБ- 
ИОР Враня Люба Сиасич заяви, 
че и тази борба и победа над фа
шистките злодеи е имала голямо 
влияние върху по-нататъшното 
развитие на партизанското дви
жение в Южна Сърбия. Населе
нието започва по-масово да пос
тъпва в редовете на народоос- 
вободителното движение, фор-

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ПЧИН- 
СКИ ОКРЪГ

НЕОБХОДИМА Е НОВА 
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

иите

правителството на Сърбия тря
бва да преразгледа и сегашната 
цена на труда в образованието, 
здравеопазването, културата, 
органите на управлението, пра- 
вораздаващите органи п други 
обществени институции и ведом
ства. Същевременно бе казано, 
че Съюзът на синдикатите в ок
ръга ще се застъпва да не се по
вишават цените на комуналните 
и другите услуги,а гарантирана
та заплата да не бъде по-малка 
от 50 на сто от средната месечна 
заработка.

Членовете на Окръжния 
синдикален съвет във Враня 
приеха програма за тазгодишни
те работнически спортни игри, 
които ще започнат към края на 
тоя месец.

Новият курс на нашата на
ционална валута (шест динара за 
една марка) предизвика значи
телно повишаване на цената на 
редица продукти и услуги, пора
ди което чувствително спадна 
жизненият стандарт на хората, 
особено на пенсионерите и гол
ям брой работници с ниски зап
лати. Заради това Съюзът на 
синдикатите в Пчински окръг 
ще настоява при правителството 
на Република Сърбия да изготви 
нова социална прогрма. Това 
между другото бе изтъкнато на 
проведеното неотдавна заседа
ние на Съвета на Съюза на син
дикатите в Пчински окръг, на 
което беше обсъдено социално
то положение на работниците в 
окръга.

Съюзът на синдикатите в 
Пчински окръг е на мнение, че

I глини.
В деня на празника представители на Отдела положиха цветя на 

гробовете на починали и загинали полицаи в Босилеград и Вла- 
дичин хан.

На 13 май вечерта работниците на ОВР в Босилеград устроиха 
другарска вечер.

мират се нови партизански отря
ди, сред тях и Босилеградският 
партизански отряд.

м. я. в. Б.

ПЕТАР ЙОНЧИЧ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Учреден е нов Общински отбор на ЮЛ в Бабушница
Петар Йончич, директор на конфекция "Лис- 

ца” в Бабушница, е преизбран за председател на професор д-р Милован Боич, подпредседател 
ОО на ЮЛ в Бабушница на изборната конферен- на правителството на Сърбия, Иван Марк- 
ция, която се проведе в навечерието на Първи ович, подпредседател на Дирекцията на ЮЛ, 
май. За делегати на първия конгрес на ЮЛ, нас- и Сладжана Стаменкович, съюзен депутат от 
рочен за 23 юли,са избрани Петар Йончич, Драган Ниш. Присъстваха и представители на об- 
Божнлович, Миролюб Йованович, Даница Майер щинските организации на ЮЛ от Пирот, Бела

паланка и Димитровград.

На изборната конференция присъстваха

и Петър Янакиев. А.Т.
М. Я.

ОБЕЗПОКОЯВАЩА БЕЗДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКАТА БЮРОКРАЦИЯСИГНАЛИ

Два твърде показателни случая за бездействието на 
общинската администрация в Босилеград трябва да про
будят безпокойството на жителите в общината. Пъ
рвият е истински гордиев възел: земеделската коопер
ация от Долно Тлъмино вече няколко години не успява 
да си възвърне имуществото, внесено навремето при 
обединяването в единна земеделска кооперация в Боси- 
леградска община, която трябваше да донесе невиждан 
напредък на селското стопанство, та й наденаха такова 
название "Напредък”. Вторият случай е блокираната 
работа на Местната общност в Горна Любата, като 
последица на съперничеството между местните органи
зации на ЮЛ и СПС - положение, което продължава 
цяла година.

Хрониката на сизифовските мъки на регистрирана
та отново земеделска кооперация в Долно Тлъмино за 
възвръщане на имуществото и да започне да развива 
селскостопанска дейност в Тлъминския район, както 
правеше преди обединяването, е дълга и твърде ясно 
показва колко бездейната общинска бюрокрация може 
да протака разрешаването на един доста ясен проблем 
и дори да го усложни. Преди години земеделската кооп
ерация от Долно Тлъмино - тогава една от твърде дей
ните и най-развитите замеделски кооперации в Босиле- 
градска община - бе вкарана с цялото си имущество в 
единна организация от този вид със седалище в Босиле
град. Тогава мнозина долнотлъминчани основателно 
негодуваха против това начинание, защото прецениха, 
че от него няма да има полза нито селското стопанство, 
нито те като кооператори. Тяхната прогноза се потвъ
рди, защото всички дилетантски акробации на полити
ческите върхушки в Босилеградска община - от един- 

кооперация ”Напредък” до грандомански замис- 
комбинат "Босилеград”, в който местните поли

тици не успяха да натикат само автотранспортното пре
дприятие (поради упоритостта на трудовия колектив) -

(или това става твърде нередовно) със стоки от първа 
необходимост, а изкупването на селскостопанската 
продукция (главно на добитъка) остава изключително 
приоритет на разни джамбаси, които налитат като хие- 
ни, за да дръпнат по-тлъст кокал от селскостопанските 
производители.

И вторият случай, макар че е от друго естество, 
красноречиво говори за бездействието на общинската 
администрация в Босилеград при разрешаването на ак- 
туалннте проблеми в общината.

Случаят е следният: на проведените на 3 май ми
налата година избори за нова Скупщина и Съвет на 
Местната общност в Горна Любата, спечелили кандида
тите на СПС, а тези на ЮЛ изгубили. След избора на
стъпил спор между бпвшето ръководство на Местната 
общност, съставено от представители на ЮЛ, и новои
збраното от представители на СПС. Кандидатите на ЮЛ 
оспорили легитимността на новото ръководство, твъ
рдейки, че не съществувал кворум за провеждането на 
изборите и не искат да му предадат нито печата и пише
щата машина, нито съществуващата документация- 
Другата страна пък твърдяла обратното, че изборите 
били проведени по законен начин. Поради този спор 
работата на Местната общност в Горна Любата е блоки
рана цяла година: нито се завършват започнатите ак
ции, нито започват нови. Но и тук изостана необходи
мата инициатива на компетентните служби от общин
ската администрация за решаването на спора.

От посочените примери следва конкретният въпрос- 
Дали общинската администрация съществува, за да слу
жи на народа, прилагайки законите и тогава, когатоте 
са в полза на ощетените или пък народът съществува 
само като данъкоплатец, за да издържа тази админис
трация?

на практика се оказаха ялова работа и пропаднаха.
След неминуемия провал на въпросните комбинато- 

рики в босилеградското стопанство, предприемчивите 
селскостопански производители от Тлъмински район 
самоинициатнвно си създадоха земеделска кооперация. 
Тук ще споменем и това, че кооперативното дело в този 
край има дълга традиция: още през 1938 г. в Долно 
Тлъмино е била създадена една от първите потребител
ски кооперации в целия Босилеградски край. Дълго
годишният й опит показал каква голяма полза може да 
има населението от целия район от такава кооперация, 
ако тя работи както трябва. Обаче надеждите на мест
ното население, че Тлъминският район отново ще има 
дейна земеделска кооперация сс натъкнаха на непред
видени бариери, които им постави общинската бюрок
рация. Излезе, че новата кооперация, която е правов 
наследник ма предходната, не може да си върне иму
ществото. Следва логичният извод, че създаването на 
обединената кооперация с имало за цел не само да раз
вива селското стопанство в общината, но и присвояване 
на имотите на кооперациите от другите райони, така че 
те да станат собственост на фирми в общинския център. 
Основание за едно такова предположение ни дава факт
ът, че и след извършените през 1996 година промени в 
съответните закони, въз основа на конто имуществе
ните спорове на земеделските кооперации бяха прене
сени в компетенцията на общинската администрация, 
долнотлъмниската кооперация не получи шанс да запо
чне да стопанисва собствените си имоти.

Вместо да разреши ефикасно проблема и съгласно 
закона да наложи връщане на цялото имущество, което 
тлъминската кооперация е внесла в обединението, об
щинската бюрокрация по своя вече изпитан начин, се 
скрива в джунглата от параграфи, протакайки решава
нето на въпроса от днес за утре. През цялото това време 
повечето от селата в този район остават неснабдени

ната
ления

Миле Присойски

ШШйш© 15 МАЙ 1998 г.



СУРДУЛИЦАДИМИТРОВГРАД

”ВУНИЗОЛ”ОТКРИВА 

СОБСТВЕНА КАРИЕРА
ЗЕМЕДЕЛСКОТО 

МИНИСТЕРСТВО НА 
БЪЛГАРИЯ ДАРИ 20 ТОНА 

ТОР НА ” СТОЧАР”
В общественото предприятие "Вунизол” в Су 

рдулица работят 286 души. Работят! Това 
късата и най-точната оценка за стопанската дей
ност на този засега единствен не само в Югосла
вия, но и на Балканите производител на каменна

озният ни производствен план се основава и на 
извършените технологически подобрения в прои
зводствения процес, както и на факта, че почти 
цялата продукция веднага се пласира на домашния 
и външните паза

е наи-

Двадесет тона
склада из земепезГ У Р 3,9апРил т'г' пристигнаха всклада на земеделската кооперация Сточар” в Димнтоовгтп 
като подарък от Министерството на ровград
България.

Според думите на Ивица Матов, 
кооперация, контактите с

ри: Гърция, България, Македо- 
вълна, в строителството позната като сгъклена ния, Република Сръбска”, каза Радивой Радуло- 
вата (вълна). Освен в строителството, тя намира вич, технически директор на фабриката, 
широко приложение в много други отраслиземеделие на Република

За затварянето на производствения цикъл в 
индустрията - най-много като звучна, топлинна и камсноломната кариера в Прешсво, според ду- 
противопожарна изолация. Че тази оценка е дей- ми гс на техническия директор, фирмата е обе- 
С1 вителиа, говорят производствените резултати, зпечила 15 милиона динара. С това до значителна 
постигнати през изтеклата делова година и запла- степен ще се намалят производствените и транс- 
нуваният амбициозен производствен план през та- портнитс разходи. Досега те и най-много оскъ- 
3,1 ~ДИ«а. пваха продукцията на фирмата. Освен това, във

Миналогодишния план от7000 тона стъклена "Вунизол" казват, че една част от камъните и 
вата, импрегнирани плочи и "свободна вълна” из- чакъла от каменолома в Прешево ще бъдат полз- 
пълнихме навреме и успешно, макар че имахме вани за настилка на автомагистралата от грани- 
известни затруднения, особено при осигуряването цата с Македония къмто Враня, която се строи в 
на суровината - специален камък. Засега осигу- момента. От това "Вунизол” очаква допълните- 
ряваме суровините най-много от Сичевачката ка- лна печалба и увеличение на заплатите, които и 
меноломна кариера и от околността на Ягодина, а сега не са малки в сравнение със средната заплата 
една малка част и от нашата каменоломна кари- в общината и републиката, 
ера в Прешево. която все още е във фаза на разра
ботваща ескплоатация. След като напълно разра
ботим нашия каменолом в Прешево, а очакваме доставка на суровините, качествената продукция, 
това да стане още през тази година, значително ще спазването на производствените срокове, дисци- 
увелнчим продукцията. Въз основа на това за тази плината, сплотения колектив и стопанската сме- 
година сме запланували продукция от 12 000 тона тка, отговаря техническият директор Радулович. 
различни асортименти стъклена вата. Амбици-

на
директор на земеделската

|=,
България, са осъществени чрез КИЦ 'Цариброд’'. Последният 
1“У™ЯпЯМа НИКаква роля осве« запознаване на едните с 

ритката е реализирана посредством Министерството 
на земеделието на България, което всъщност е дарителят. При 
пристигането на първата пратка присъства и господин Евгений 
Димитров, съветник на министъра на земеделието на България 
Върбанов Според Матов още 20 тона трябва да пристигнат 
тези дни. Договорено е също така наесен, от същата фирма 
пак чрез Министерството на земеделие на България, да бъдат 
дарени още 40 тона смесени минералниа торове, които засега 
все още не са в производството на "ХИДРОБЪЛ ГАРШГ Що 
се отнася до това как ще се продават или делят торовете. Матов 
е категоричен, че те са изключително само за нуждите на 
Сточар и изобщо няма да се продава или разпределя между 

земеделците. Същото се отнася и за 40-те тона. които

На какво се дължи успехът на този колектив? 
- На добрата организация на труда, редовната

ще прис
тигнат наесен, тъй като това е дарение само за "Сточар”. Още 
повече, че митническите такси и данъкът се плащат от зе
меделската кооперация.

Що се отнася до останалите дейности на "Сточар", ще 
изтъкнем това, че почти всички задължения към селскостопан
ските производители, свъзани с изплащането за млякото и 
изкупения добитък, те вече са осъществени. Тези дни трябва да 
започне ново изкупуване на около 150 телета за попълване на 
фермата в Изатовци.

м. я.

ЗЛОПОЛУКА НА СТРОЕЖА НА "БЛЕД"

РАБОТНИК ПАДНА ОТ 15 МЕТРА 

Н ОСТАНА ЖИВ!
А.Т.

ш
Новата централа е монтирана

Николайчо Томов от Лукавица, работник в 
строителното предприятие "Градня”, падна от най- 
високото скеле на строежа на сградата, намираща 
се на улица "Балканска" 20, позната като "Блед”. 
За щастие, той остана жив, но със счупени ребра и 
контузии.

Рано сутринта при опит да свали кофража от 
последната стена, Томов най-вероятно се е хлъз
нал по мокра дъска и паднал от почти 15 метра 
височина. Благодарение на това, че е забавил пада
нето заканвайки се на почти всички напречни гре
ди на скелето, той смекчил удара. Според първите 
сведения на лекарите Томов е счупил няколко леви 
ребра и има множество контузии, но е бил в съз
нание. Според последните сведения той се намира 
все още в болницата в Ниш.

щНовата телефонна централа от типа "Алкател" вече е монти
рана. изтъква Стефча Антов, шеф на техниците в "Телеком” в 
Димитровград. Монтирана е и предвидената миницентрала в 
Желюша. Очаква се през този месец да започнат проверките на 
тези съоръжения, за да се провери изправността на централата. 
Заедно с това привършават и работите на мрежата в града, което 
на практика означава, че са завършени почти всички изкопни 
работи около поставяне на нови кабели. Предстои по-трудната 
работа - "свързване на жичките”, което изисква повече време и 
работа на специалисти.

Димитровград и крайградските селища сега разполагат с 3000 
телефонни номера, а с предстоящото пускане на новата централа 
се създава възможност за ползване на 5000 номера. Да 
ще бъдат използвани все още не е известно, тъй като все още се 
приемат искове за нови номера. Досега са приети над 300 и то 
най-много от Белеш и Желюша. За получаване на нов телефонен 
номер е необходимо да се плати 3520 динара, а може да се плати на 
шест пъти.

КГ

§Ш

ли всичките
1^3

А. Т.
А.Т.

ПО РЕШЕНИЕ НА СТОПАНСКИЯ СЪД В дебно дело и настояват Общинският съд да нало
жи на предприятието да заплати заработката им. 
Според груби изчисления предприятието им дъл
жи около 3 милиона динара.

Общинското ръководство няколко пъти се 
опита да намери изход от тежкото положение, 

Л) А ПМТБ1!-! УГТРА КИТР И обаче опитите му останаха безрезултатни. Мноз- 
'I АЛН I Ж^ЖЖ «7 жжI И11а от работниците, преди всичко онези, конто

заемат ръководни постове в предприятието, как
то и тези, конто междувременно откриха семейни 
търговски фирми, категорично се противопоста- 

ятие вяха па всяко начинание. Имайки предвид без-

ДИМИТРОВГРАД
ЛЕСКОВАЦ

Ден на ” Прогрес” ВАСИЛ ТАКЕВ -
Строителната фирма ”Прогрес”от Пирот, 

изпълнител на строителните работи но изграждането на спорт на га 
Димитровград, миналия петък отбеляза Деня на предприяти

ето. По този повод в Димитровград гостуваха деловите партньори 
"Прогрес”, за които тази фирма извършва строителни работи в 

страната и чужбина. Гостите на пиротското предприятие посетиха 
спортния ценът "Парк” в Димитровград, където е в ход и и раж
дането на спортната зала. В момента този обект е най-значител
ният, който се строи от "Прогрес”. Същевременно, това е и ияй- 
голямото капиталовложение в областта на строителството в на
шата община през последните няколко години.

В момента е в ход втората фаза от изграждането на залата 
(всички строителни работи до покрива). Стойността на работите е 
около 4 милиона динара, а средствата се осигуряват от Общинската 
скупщина и Министерството за младежта и спорта на Сърбия^

която е главен

зала в
НА” СЛОГА”

Кнкто е известно, общественото предирн 
и, търговия н гостилничпрстао "Слога" от Ьо- изходното положение па предприятието, Общин- 
силеград вече дълго време се намира и безизходно ската скупщина в Босилеград и съответните ор- 
положение. 50-те му магазина, от които над триде- пшн в предприятието поискаха от Стопанския съд 
сс г но селата, са празни и затворени. Работници те в Лесковпцда започне фалитна процедура и съдът 
пече 32 месеца са без заплати (последната заплата я откри с решение от 6 май тази година, а за 
са получили за август 1995 години). Изгубили вся- фалиген директор назначи Васил Таков, десета
ка надежда, че но редовен път ще вземат при- шен рз.ководнтел иа нрофитния център "Кобос . 
надлежностите си, 132-та работещи са завели съ- м- "•

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАД- ция н други страни. 
СКИЯ КЛУБ НА РАДИО-ЛЮБИТЕЛИТЕБАБУШНИЦА

Нов директор на Здравния дом
Секретарят на клуба Драгиша Тодоров оцен

ява твърде позитивно този излет до върха на план- 
. д—|гжз ■ I А П11ГТ ТТ1/1Х1 ината Видлич (на около 1100 метра). За димнт-
И.ЗЛ Е I НА ВНДЛИ 1 ровградските радиолюбители той всъщност пред-

ставлива практическо прилагане на т. нар. пор- 
Шесгима членове на димитровградския клуб табъл труд . През това лято в радиоклуба са зап- 

радиолюбителите- Драган Колев, Драгиша То- ланували да организират още няколко подобни

ТодоровЛ и'"миодрпг' ГЬишч"1 неотдавна' се ус- Група радиолюбители от Димитровград през 
тановиха за известно време в планината Видлич, юни т.г. ще лагоруаа няколко дни нп 1ереи връх. 
откъдето успяха да установит редица УКВ-пързкн където ще участва в съревнованието Меморнвл 
с радиолюбители от Косово и Метохия България, нв Тесла”.
Македония, Аржентина, ЮАР, Парагвай, Фран-

Д-р Миролюб Йованович, интернист, с назначен за нов дирек
тор на Здравния дом .. Бабушнииа. На този пост го е назначил 
директорът на Здравния център в Пирот д-р Миролюб Здравкович, 
който пред първомайските празници посети Ьабушница заедно е 
Милован Боич, подпрсссдатсл на правителството на Сърбия, и 
Иван Маркович подпредседател на Дирекцията на ЮЛ. Но- 
воназначенияг директор Йованович запозна гостите с развойната 
програма на Здравния дом, в която сс предвижда отново да бъде 
открит стационар в Бабушниця.

на

Б.Д.

А.Т. о15 МАЙ 1998 г,



СЪВЕТИ НА ПЧЕЛАРИТЕ

300 АГНЕТА УМИРАТ 

ОТ ОТРОВНА ЦАРЕВИЦА
РАБОТА НА 

ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ МАЙ
В момента Найденов, съвместно е "Тър

говии”, търси обезщетение от фирмата 
"СУ БНОЕМ” от Сомбор, съответно от селс
костопанския комбинат ”СОИТА’\ от който 
е взета царевицата, а след това е продадена на 
"Търгокооп". Задължението си към "Сто
чар, регламентирано със сключения дого
вор, Илия настоява да изплати с агнета и час
тично с продажба на дърва за отопление. В 
"Сточар" проявяват разбирапие към негови
те проблеми, така че при изпълнението на 
1гьрвоначалния договор межу земеделската 
кооперация и него засега няма проблеми.

Миналата година, при определени условия, 
Илия Найденов взе йод наем овце от фермата в 
Боровско поле, собственост на земеделската ко
операция "Сточар". Работа та потръгна, но в нача
лото иа годината Найденов беше сполетян от гол
яма злополука, при която му измряха към триста 
агнета и 60 овце. Както ни осведоми Найденов, 
причината за смъртта иа толкова много агнета п 
овце е некачествената и биологически негодна 
царевица, ь 
гокооп". Ч
показва и направеният анализ от Ветеринарния 
институт в Ниш и супсраналнза на Ве теринарния 
факултета Белград,с конто е констатирано нали
чието на татул - твърде силна отрова.

През май средните температури са към 18оС, а нощите стават 
Започва така наречената "заиарина”. Сега започвамного по-топли.

най-големият цъфтеж на растенията: летен дъб, клен, бял и черен 
бор, дрян, малина, къпина, детелина, гръклян, акация, ексирезета и 
др. Майката снася до 2000 яйца на ден, пчелите усилено чистят, 
полират и изграждат килийните. Пчелните семейства изграждат 
маточници и започват да се подготвят за естествено роене.

Сега пчеларят трябва да отдели най-много време за пчелина и 
да извриш ВТОРИЯ ГЛАВЕН ПРЕГ ЛЕД.

1. Установяваме състоянието на всички пчелни семейства и на 
пз»рво място силата - готовност на пчелните семейства да използват 
основната паша и здравното им състоялис и предприемаме мерки 
срещу паразитите или заболяванията,

2. Когато пчелите мокрият всички пити, е необходимо да рат 
ширим гнездото с добавяне на пони пити с восъчни основи.

3. Изрязваме килийните, "залегнати" с търтево пило. В дъната 
пчелите изграждат по-големи килийни, в които майката

снася яйца и от з ях се излюпват търтеи, чието предназначение е да 
оилодяват младите майки.

4. Прекра тяваме росното състояние на пчелните семейства.
5. Поставяме магазини за събиране на мед с настъпване на 

главната паша. Отгоре на рамките пчелите надграждат и запечат
ват с нов бял восък напълнени с пресен мед (нектар) килийни. 
11челите пълнят с нектар всички килийни, които се освободят след 
излюпване то на пчелите и когато се наклони настрани нита с пресен 
мед-нектар, той кане, понеже е рядък. Всичко това е достатъчно да 
подскаже, че е необходимо да се поставят магазините с празни пити 
за събираме на нектар (мед).

6. Предприемаме мерки за опазване на пчелите от отравяния.

която той с купил посредством "Тър-
с стана дума точно за гази царевица

ако ги има.
А.Т.

па пититеЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД РАБОТИ ПРИ МНОГО ТРУДНИ УСЛОВИЯ

ЛИПСВАТ ОСНОВНИ 

ЛЕКАРСТВА И МАТЕРИАЛИ
нямаме рсдсстилпрана вода за инжекции!" - казва 
прим. д-р Крум 11акев, директор на Здравния дом.

За да се лекуват в стационара или у дома си, 
болните са принудени да си набавят лекарства, 
даже и лекарствата отт.нар. "приоритетна листа”, 
които в обществените аптеки са безплатни. Ле
карства обаче няма и в обществената аптека в 
града. Колко тревожно е положението показва и 
това, че в нея над един месец не пристигат антиби
отици. Частната аптека е по-добре заредена, но 
понеже цената на лекарствата е доста висока, не 
всички граждани имат възможност да си купят 
оттам лекарства. Особено трудно е обаче когато 
и тя не работи, както се случи през последните две 
седмици.

Засега не е известно за кого е по-трудно: за 
лекарите, които няма с какво да лекуват' болните, 
или пък за пациентите, които се надяват, че хо
рата в бели престилки ще им окажат помощ. Па
циентите, които търсят цяр за болките си, осно
вателно негодуват и търсят отговор на въпроса 
защо Здравният дом не изпълнява основната си 
дейност. Причината за липсата на лекарства и 
материали е "проста” - не ги доставя Здравният 
център от Враня. Кога обаче ще започнат да ирис- 

рства все още не е известно, понеже 
Центърът "Няма финансови средства за набав- 
ката им”.

Медиците в Здравния дом в Босилеград в пос
ледно време работят при много трудни условия, 
защото липсват лекарства ог първа необходи
мост, както и медицински материали. Запасите 
отдавна са свършили, а от Здравния център във 
Враня, в чнито рамки работи босиясградското ве
домство, вече два месеца не пристигат нови меди
каменти. Положението е твърде тревожно като се 
има предвид, че често няма лекарства за първа 
помощ и антишокова терапия.

МЕРКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАВНАТА ПАША
За да може едно пчелно семейство да събере 1 кг мед, пчелите 

от този кошер трябна да донесат 120-150 хиляди товара нектар, да 
посетят около 10 милиона цветове и да преминат път, дълг 360-450 
хиляди километра. Затова пчеларите се стремят всички пчелни 
семейства от началото до края на главната паша активно да участ
ват в събирането и донасянето на нектара. За да започнат пчелите 
още в началото да донасят нектара, извршва сеЛипсата на линейки и на специални коли 

за движение по лошите пътища в тукашните 
полупланински райони е също така сериозно 
затруднение за работата на босилеградския 
Здравен дом. За нормална работа понас
тоящем са необходими още четири автомо
била: две линейки и две коли за полупланин
ските райони. Здравното министерство неот
давна осигури средства за една ” 
кола, но тя все още не е пристигнала. Дали до 
края на годината министерството ще осигури 
средства за още една линейка, както това 
беше запланувано, ще покаже бъдещето.

ДРЕСИРАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ
Дресирането на пчелите се извършава по следния начин: пред 

главната паша подхранваме пчелите със сироп от чист мед, който 
произходжа от същите растения на реколтата от предната година, 
и вода в съотношение 1:3.

Дресирането може да извршим и с пресен нектар от кошери, 
които най-напред са разкрили медоносните растения и донесят 
нектар в питите. Тези пити се центрофугират, от този мед се прави 
сироп и се слага на останалите семейства, които още не са раз
познали медоносните растения.

Също така. ако има повече пити в магазините с пресен мед, те 
се слагат в кошери, където пчелите още не са започнали да събират 
нектар. Дресирането с пресния мед е възможно само ако пчелните 
семейства са здрави.

теренна”

тигат лека

"Няма с какво да лекуваме пациентите. Липс
ват даже и основни лекарства. Стигна се дотам, че в. в. - следва -

Подготвил: Гоше Митов от Босилеград

ПЪРВИ МАЙ И ГЕРГЬОВДЕН В ДИМИТРОВГРАДНА 12 МАЙ В БЕЛГРАД

ПРИЗНАНИЯ ЗА ОО НА 

ЧК ОТ ДИМИТРОВГРАД
ТРАДИЦИОННО ЧЕСТВАНЕ

Тазгодишният Първи май в 
Димитровград мина без офи
циално организирано чества
не. Но постоянните любители 
на Манастирчето и околността ^ 
му и този Първи май се ор- А.

На 12 май т.г. в Белград Републиканският отбор на Чер
вения кръст на Сърбия организира тържествено заседание, 
на което бяха присъдени признания на онези общински от
бори на Червения кръст, които през миналата година са 
постигнали най-добри резултати в областта на кръво
даряването в Сърбия. На тържеството бяха обявени и най- 
добрите литературно-художествени творби от конкурса под 
наслов "Кръвта означава живот”.

Червеният кръст на Сърбия и Югославия присъди на
гради и признания и на Общинската организация на Чер
вения кръст от Димитровград.

Като че ли през последните няколко години стана 
традиция, която се спази и тази година, според броя на 
жителите си Димитровградска община да е сред общините 
с най-много кръводарители в страната.

гй
ганизираха и се отзоваха на 

"Първомайскитрадициония
уранак”. Защо никой ншцо не 
организира "служебно” е въп- «ьД 
рос без отговор, още повече, 
че миналата година Манас
тирчето и околността му бяха Ь

I'

уредени и има място за по- 
добий изяви. ЯВ||&Щ|Не^ '*•

Макар че Манастирчето д Г"» '
носи името Свети Димитър , \г-у 
на Гергьовден край него пак ^ *
имаше много хора. По тради- I 
ция "молитва” за този църко-

&

! |%й'СрБ. Д. Г■ч А I.-г *> р
Гергьовско хоро край Манастирчето "Свети Димитър"

АКЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ
вен празник тук изнасят се
мейство Огнянови, познати в 
Димитровград като Паксини.
Традицията е предадена на 
братята Васко и Георги 
прабаба им Найда. Освен тех
ните семейства, на този ден 
край Манастирчето се събраха Пирот и Димитровград. Тук Боровско поле също тържест- 
и много други Димитровград- беше и свещеникът от Димит- вено отпразнува Гергьовден, 
чани. Не липсваха и музиката, ровград, а тържеството про- Гости бяха представители на 
и хорото. дължи до късно след обед. И "Сточар”, "Търгокооп” Вете-

Гергьовден все пак най- смиловчани отпразнуваха Гер- ринарната станция и др.
гьовден край възобновената А‘

ПАКЕТИ ЗА БЕБЕТА село Радейна край възобнове- черква.
Въпреки нещастието, 

ето го сполетя с отравяне на
копия манастир, където по тра- 

от диция се събраха не само жи
веещите в селото, но и много около 300 агнета и 60 овце, нае- 
радеинчани, които живеят в мателят на овцефермата на

Червеният кръст на Сърбия и тази година организира ху
манитарна акция "Пакет за новородените бебета". Акцията 
трябва да обхване всички бебата, които се родят през седмицата 
на Червения кръст - от 8 до 15 май.

И тази година в мероприятието се включи и Общинската 
организация на Червения кръст от Димитровград. На майките 
- димитровградчанки пакетите за техните бебета ще се връчват 
до края на днешния ден в пиротския родилен дом.

тържествено бе отпразнуван вб. д.

о 15 МАЙ 1998 г.



ПРЕМИЕРИ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
НА 8 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД

”ПОЛКОВНИКЪТ ПТИЦА”
(Пиеса на българския драматург Христо Бойчев. П

в ролите: Лекарят - Драго
люб Пейчев, Фетисов (Руски
ят) - Александър Златанов,
Хачо Телевизора - Слобоуан 
Алексич, Матей - Делча Гигов,
Киро - Славчо Димитров, Давуу 
- Славча Антов, Пена - Лиуия 
Панайотова, Бай Илия - Тоуор 
Ташков, Бай Петко - Никола 
Ануонов, Шофьорът -Любомир 
Поийоруинов. Светлинни ефек
ти: Милан Кошев. Тонтехник:
Зоран Георгиев. Декор: Новина 
Младенов.

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА С 
АНТОН ДОНЧЕВостановка - Кирил Ангелов)

ят) е бивш военослужащс голям 
мин, през своята войнишка кари
ера е преживял тежки психиче
ски травми.

В болницата (манастира) те 
живеят при тежки материални 
условия, пренебрегнати от вси
чки. Единствената

репутация, и този път показаха, 
че твърде добре сесправят в гро
тескови роли. Психическите 
терзания и абсурдното положе
ние и състояние на полковник 
Фетисов твърде убедително бя
ха пресъздадени на сцената от 
Александър Златанов. Малката 
си роля Любомир Попйордаиов 
изпълни

вързка с ци
вилизацията за тях представлява 
един стар телевизор без 
Всяка тон.

вечер в определен час те, 
заедно с още двама селяни от съ
седното планинско село, които 

донасят дърва за отопление, 
следят новините по телевизията 
благодарение на глухия Хачо, 
които уж знае да чете от устните. 
Всеки път, когато се съберат ок
оло телевизора, Хачо им съоб
щава една и съща новина, отнас
яща се до военните стълкнове
ния

чудесно. Добре интер
претираха своите малки роли 
Тодор Ташков и Никола Андо
нов. Похвала за своята игра зас
лужава и Драголюб Пейчев, 
който в ролята на психиатъра 
практически беше и своеобра
зен двигател на драматичното 
действие. Твърде приятно 
чатление остави и Лидия Пана
йотова, която чрез ролята на Пе
па разкри огромния си театра
лен потенциал.

Общо мнение е че, всички ар- 
играха всеотдайно, разк

ривайки колорита на таланта си. 
Пиесата и тяхната

им

На 6 май т.г. в голямата зала 
на Центъра за култура в Димит
ровград артистите от местния 
самодеен театър ”Христо Бо
тев” изпълниха 
представлението 
кът Птица”, 
текст на

впе-

в Босна и Херцеговина и 
опитите на силите на ООН да 
доставят хуманитарна помощ на 
босненските мюсюлмани 
духа. Един ден в околността 
болницата те намират много ку
тии, пълни с хранителни изде
лия. униформи и други вещи, ко
нто самолетите на НАТО вме- 

Босна погрешно са пуснали

премиера на 
Пълковни- 

подготвено по 
българския драматург 

Христо Бойчев, който

тисти Авторът на "Време разделно”, известният български писател 
Антон Дончев, посети на 8 май т.г. Димитровград. Литературната 
вечер с участието на писателя беше организирана от Сдружение на 
граждани Културно-информационен център на българското мал
цинство "Цариброд”. В присъствието на почитатели на творче- 

му, Антон Дончев говори за своя най-известен роман "Време 
разделно”, чиято екранизирана версия димитровградчани имаха 
възможност да видят преди известно време посредством местната 
телевизия.

И макар че гостуването на Дончев не бе оповестено чрез локал- 
информативни средства, на литературната вечер присъстваха 

голям брой почитатели на неговото творчество, дори и някои ди
митровградски преселници в Пирот.

по въз-
на игра от на

чалото до края държаха в нап
режение поклонниците на теа
тралното изкуство в Димитров
град, които запълниха до пос-

за това
свое произведение миналата го
дина е спечелил Голямата награ
да на Британския съвет за дра
матургия.

Действието на пиесата за
почва, когато един лекар-психи
атър отива да работи в психиа
трична болница (поместена в 
бивш манастир), в която са нас
танени шестима душевно болни 
хора. Хачо Телевизора е напъл
но глух човек, оглушал още като 
редник след взрив в казармата. 
Пепа е бивша проститутка, ко
ято, работейки в болницата, 
иска да изкупи греховете си от 
миналото. Матей страда от ком
плекса, че е много дребен. Киро 
се лекува от алкохолизъм и 
клептомания, Давуд е циганин, 
страдащ психически, защото е 
импотентен, а Фетисов (Руски-

ството
сто в ледното място голямата зала на 

Центъра за култура, а след пие
сата наградиха артистите и ре
жисьора Кирил Ангелов и писа
теля Христо Бойчев с бурни и 
дълготрайни аплодисменти.

при тях.
Под влиянието на полковни

ка Фетисов болните провъзглас
яват себе си за подразделение на 
ООН. докато болницата и двора 
представляват за тях сепаратив- 
на европейска територия. След 
известно време (на 1 януари) те 
решават да търгнат към Европа 
(Страсбург), която е синоном за

ните

Б. Д. А. т.

” ЖЕНИТБАТА НА МИШОКА МИКИ”
демокрацията, човешкото щас
тие, на избавлението и освобо
ждението на личността...

Актьорите Делча Гигов, 
Слободан Алексич, Славча Ди
митров и Славча Антов, полз
ващи се със завидна театрална

Детската сцена към димитровградския 
театър "Христо Ботев” преди петнадесет
ина дни изпълни в голямата зала на Центъра ната си игра младите артисти възхитиха пуб- 
за култура първата от4-те запланувани пре- ликата, която ги награди с дълготрайни 
миери за тази година "Женитбата на Ми- ръкопляскания.

шока Мики”, подготвена по текст на българ
ския писател Николай Фол. С прочувстве-

Б. Д.

щение... Преди време, докато фреските 
през седемдесетте години не бяха още 
очистени, консервирани и реставрирани, 
много ме измъчваше кой е този лик и 
какво търси тука, в Кръщението!? Оба
че , когато през 1986 г. в ръцете ми попад
наха риенуките на погановскитс фрески 
от опитания художник-реставратор 
Живкович... аз бях смаян! На фреската 
беше Йорданчо, Погановският рибар! 
От изражението на лицето му личеше, че 
Йорданчо нито участвува в обреда, нито 
се валцува от свещенодействието... 
Странно, той си гледаше рибарлъка. Да
же рибка висеше, закачена в края на не
говата въдица.

Вярвайте, повече от десетилетие се 
мъча да проникна в намерението на по- 
гаиовския зограф, които срещу чудесна
та, всеславна ТЕОФА11ИЯ, е дръзнал да 
противопостави един обикновен въди
чар. Да не би да е искал да "предупреди” 
Инсус какава огромна и трудна мисия го 
очаква - хиляди и хиляди невярващи, ко
нто трябва да възприемат евхаристнята, 
а които символизираше нехайният Йор
данчо?!

Образът на Йорданчо е нарисуван 
преди пет столетия. Поглеждам го от вре
ме на време но репродукциите, рисунките 
и отново се замислям... Той ме разколе
бава и кара да се запитам: ”Не е ли Йор
данчо, Погановският хлапак, половин 
хилядолетие преди мен, знаел за ном- 
ерата край бродовете на Ерма? За сук- 
овските булки-вършачки с набодени 
оенли но..., за белоплътните монахини, 
гмурнати в сладострастните вълни на ре
ката, за държннеката самодива дето се 
заплссквашс със затискола на дядо Раш
ко, за комянската женска-тетка, за невес
тата Станка от Власи...

И затова питам и предлагам: не е ли 
по-иравдиво честта да бъде провъзгла
сен за пръв почетен член на риболовното 
въдичарско дружество НИШАВА в Ца
риброд - да се падне не на мен, Доктор 
Асен, а на Раб Божи Йорданчо!?

Протоколист: Спас на Крума Сотмрояога

ЙОРДАНЧО
(Откъс от непубликувано славословие за бродовете на ЕРМА)

кръщение Господне.
Изкривявах шия към югозападната 

част на свода, където беше вместена кар-

Господа и колеги,
С влашкото приключение - преломно 

в моя живот - спокойно бих могъл да 
затворя кръга от мои авантюри край бро- тината - за съжаление, на няколко места 
довете на Ерма и да сложа точка на бесе- ощетена и неясна. Все пак, при по-вни

мателно взиране в този стенопис се отк-дата.
По дяволите! Остава ми още един рояваха три плана, 

брод - погановският. Невъзможно е да се 
отмине!

На задния план - набит, рошав, леко
приведен старец, застанал разкрачен ви- 

На пръв поглед погановският брод не соко в планината, от чиято уста изблик
ваше буйна река - реката Йордан. Малко 
по-нататък Йордан изчезваше зад мощна 

него, защото видрите ги изтреб- планинска верига, и след невидимо про-

е нищо особено и затова никога не ме е 
впечатлявал. Даже и риби не се задър
жаха в
ваха, което се виждаше от измета рибни тичане изведнъж се разстилаше от пред- 
кости, зачучулсни за украшение по ка-
мънаците край водата. А 1 посетителите стръмнини... Икоиографското превт.н- 
имаха винаги на разположение висящ лз.щеиис на Йордан сякаш копираше гео- 
мосг или балвани - не бродеха през ре- графията на реката Ьрмя. И нейния! из- 
ката. Защо тогава се лепя за тоя борд?... вор се намираше някз.де далече из ро- 
Заради чиста метафизика... Поради оная вините па родопския Колуиишки рид. И 
трудно определима енергия, с която се Ерма течеше невидима през Одоропск- 
отличаваше монасгирското кътче и коя- ото ждрело и неочаквано изскачаше в 
то още преди сто години се опитаха да монастирксата широчина. Л зъберите па 
опишат Алеко Константинов и Вазов, а ждрелото но нищо не се отличаваха от СХТеше благословията па Бога Отец: 
за която и ден-днешен посетителите го- ония ни фреската. "Този е Моят Син и в него е Моето Благо-
ворят... На преден план картината съдържа- Полсиие!"; трнобразнето на Господ Все-

Отбивайки се в монастира, никога не шс всички останали познати иконограф- д чржагел доггълниваше Светия Дух.спу- 
пропусках да вляза в храма на Св. Йоан ски елементи, предписвани от кз,снови- СК1Ш( сс като п.лз.б напрано към Инсус, 
Богослов и отначало с любопитство само заптийски ерминии: младия т Иисус Хрис- ОКр-,,жсп ог мълпневндно сияние; за оез,- 

разглеждам необикновения тос, стъпил в ърху площадка насред ре- щееззгяианезчз ни старото, древнобиблей- 
стенопис. С течение на времето запомних ката, тъпчеше с крака мпогоглания мон- ско пророчество за идването на Месията 
всички сцени и сюжети, както и разно- струм на ада и мракобесието. Пустинни- _ Спасител па човечеството, свидетелст- 
ложението им по стените - от Христос кз/г Св. Йоан Кръстител за нрз.в път в „аше и тълкуваше сз,битието пророк Да- 
ГГантократор г оре на купола, който сле- историята извършваше тайнство то Крз.- Пид,представен като в мсдалнои.със сви
деше всяка моя крачка в наосл, до изне- щение; зад него, връз чекор, закачена к в ръцете.
мощялата светица Мария Египетска, но- брадва - неговият атрибут и символ на и |1сичко щеше да бъде на ред ако 
кайниця заради греховете си на младини, ортодоксалното православие срещу ер- к„рТИИата нямаше още един, малко за- 
която сс намираше долу, при входа на сейте и пошлосгга; насреща от еремита .п>||тс||1 трети или, по-добре, леиосгра- 
черковния брод. Обаче нали бях нспо- Йоан, върху левия бряг, хор от з ри ан- |Шчен план. Там, в ляво то долно кътче на 
правим "водопия”, нали бях заразен с тела, устремен к ъм Иисус, славеше све- фрескпта, край реката, седеше заклонен 
речна болест, нали бях уж ихтиолог и щенното чинодействие; и, най-важното, ОТ едри каменни блокове, още един, иоо- 
рибар най-много се спирах на сцената от отворени те небеса, между канари те фИцпнлсп "акгъор" в Поганонского Кръ

шна страна на голите стъпаловидни

Кръщение. Погановски монастир. 
Рисунки от Бранислав Живкович, 

1986 г. Белград

да зяпам и
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” ЗВЕЗДИ НА НЕБЕТО” 

СЕ ПРЕДСТАВИ В СОФИЯ
НА ОКРЪЖНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА РЕЦИТАТОРИ В БАБУШНИЦА

ГОРДАН ВЕЛЕВ ЗАЕ ПЪРВО МЯСТО
С гостуването на ансамбъла на Кукления театър от Ниш ч 

София от 5 до 8 май започна практическата реализация на под.
пролет договор за с ьтрудничес гво е Държанния кук

лен театър от българската столица. Нишките кукленици се пред. 
ставиха е пиесата "Звезди на небето но текст на Джеймс Рипс, 
постановка на Мима Япковим.сценография - ВаисЯикович,музика 
Ьорко Младенович и обработка на Маря Япковим, академичен 
мивописец.

Тази година димитровградските гимназ
исти остават без екскурзии. Причината е в 
неорганизираността па самите ученици, ка- 
кто и неблагоприятните условия. Из,преки 
желанието на някои класове да посетят Ко- 
наонику високата цена е основната причина 
тона да не осъществи, а за друг обект няма 
договор. Определени пречки са се явили и за 
предложената в едни клас екскурзия до една 
съседна страна, но с ъщо поради липса на друг 
вариант и тази екскурзия отпада. Четвърток
ласниците са провели своята екскурзия в на
чалото па учебната година.

На 18 април т.г. в Бабуишица се проведе окр ъжно 
съревнование на средношколци-роцитпгори. От Ди
митровградската гимназия участие взеха Мария Дой- 

и Ивана Перим, ученички от втори клас и Горди и 
Велев от четвърти клас. За републиканското съревно
вание на рецитпторите, което ще се проведе на 22 и 23 
май в Ужице, сс класира Гордаи Велев, печелейки 
първото място. Останалите две днмитровгрпдчаики, 
въпреки доброто класиране, няма да участват в репуб
ликанско съревнование, тъй като участват само 
рвнте трима класирани. Като се има предвид, 
конкурса взеха участие около 30 рецитатора, успехът 
на димитровградчани е още по-голям.

писания гази
чеаа

пъ- 
чс в

А.Т.

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ РАДИКАЛИ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ОТКРИЕ ПАРАЛЕЛКА И НА 
ДРУГО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА 
НАДДЕЛЕЯТ ЛИЧНИТЕ

В Босилегрздска община вече няколко години тннпт.чс тъкмо "кадри съшитият'чийски спсциал- 
с актуален въпросът дали освен гимназията гря- пости има т по-големн възможности да получат 
бва да съществуват и паралелки па други средни работа а стопанството в общината", 
училища. Мненията са различни. Общинският от- "Съгласие за откриване на такава паралелка 
бор на Сръбската радикална партия а Босилеград нанрсмсто даде и бившият министър на проенс- 
неотдавна подкрепи становището, чс с иеобходи- тата г-н Младенович. Общинската скупщина взе 
мо да се открият паралелки за изучаване на за- решение да се открие такава паралелка, но дирек- 
наяти. торът на гимназията не иска да го реализира по-

В иска, който ОО на СРС внесъл в Просвет- ради свои лични интереси, които са в противовес
във на интересите на учениците и родителите им 

изтъкна се в иска на радикалите.
След като се подчертава, че преподавателите 

паралелка са останали без работа и че съ-

Сцена от "Звезди на

В София бяха играни три представления - две за децата и едно 
за възрастни. Както заяви директорката на Кукления театър в 
Ниш, г-жа Мима Япковим, представянето в българската столица, 

слави като един от най-големите световни центрове накоято се
кукловодството, е било напълно успешно. Това потвръждават пре
ди всичко децата, които имаха възможност да ни видят, защото 

чувстваше езиковата бариера. Малкото моменти на 
недостатъчно разбиране бяха компенсирани 
визуална страна. Доволни сме и от високите оценки, които след 

представление можахме да чуем от нашите български 
-кукловоди, след това от професорите в Академията по куклевод- 
ство в София и студенти в нея. Гостуването ни в София бе използ
вано и за договаряне на конкретни видове сътрудничество между 
двата театъра. Договорихме се именно, двама студенти в Софи
йската академия, един от които е югославянин, да подготвят дипло- 

работи именно в Нишкия куклен театър. Разговаряхме и

поч ти не сеното министерство. Общинската скупщина и 
висшите органи на своята партия, се напомня, че 
паралелка по металообработване е съществувала 
в Босилеград от 1968 до 1976 година, която е била в тази 
в рамките на Техническото училище от Враня, а ществува икономическа обусловеност за откривп- 
до 1992 година е била в състава на бившия Обра- пето на такава паралелка, в иска се казва: ”По 
зователен център. "Оттогава насам граждани и време на съществуването си паралелката разио- 
ученици два пъти се подписаха и настояваха да се лагаше с определени материални средства за про- 
открие отново такава паралелка, като се обосно- веждане на практическото обучение, които бяха 
ваха с това, че нямат възможност да се учат извън осигурени от средствата на тогавашната Общност 
общината поради трудното си материално поло- на образованието, а не на Гимназията. Не ни е 
жение и че кадрите с виеше образование нямат известно дали те са запазени, в какво състояние са 
възможност да намерят работа в общината", се и дали изобщо съществуват”, 
казва в иска. Боснлеградските радикали подчер-

от естетическата и

колегивсяко

мните си
по възможностите за образование и специализация на наши кадри 
в София.

Софийският държавен куклен театър ще гостува в нашия град 
към средата на месец юни, сподели г-жа Янкович след завръщането 
си от София.

в. Б.

В.С.Б.
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА СУРДУЛИШКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА ЩЕ РАЗГЪРНЕ 
РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕСАНКА МАКСИ- 

МОВИЧ

НОВИ КУЛТУРНИ СЪДЪРЖАНИЯ НАГРАДА ЗА МАТИЯ 

БЕЧКОВИЧ
• На 20 и 26 май на Власина ще започнат два художествени пленера • През юли Власннското плато 
ще ехти от известните сурдулишки духови оркестри • Ще ” потръгне” и издателската дейност

Центърът за култура в Сурдулица до края на 
годината, особено през лятото, ще разгърне ши
рока и богата културна дейност. Такъв извод мо
же да се направи от плановете на това културно 
ведомство - като се започне от тези за библио
течното дело, киното, художествените пленери, 
организирането на различни иложби, концерти и 
други културно-забавни програми и се стигне до 
издателската му дейност.

Лаза Иванович, директор на сурдулишкото ку
лтурно ведомство, за което мнозина казват, че е 
стожер на културния живот в общината, пред на
шия вестник каза, че се полагат усилия да не оста
не Сурдулица ”нито за един момент без културни 
събития”. Той оповести и по-значителните от тях.

Награда "Десанка Максимович”за 1998 г. през която се от
белязва един век от рождението на великата поетеса, е присъдена 
на Матня Бечкович.

- Наградата за цялостно поетическо творчество, която вече пет 
години поред се присъжда от Фондацията "Десанка Максимовци . 
ще бъде връчена на лауреата утре, на 16 май - рождения ден на 
поетесата в родното й село Бранковина - каза председателя на 
Отбора за присъждане на наградата Слободан Ракитич.

Посочвайки, че наградата е присъдена с мнозинство от гла
совете на членовете на Отбора. Ракитич обоснова решението с 
оценката, че "диалектната поезия на Бечкович надминава всички 
известни рамки и поетични норми... и че неговата поезия и поезията 
на Десанка имат вътрешна и съществена хармония.”

"След Негош и, разбира се. народния творец, малко са поетите, 
които така могъщо пеят, както Матня Бечкович" пише в обосно- 
ванието на решението.

Извършени са всички подготовки и до 
края на годината ще излезе от печат моно
графията ” Иногошче-Сурдулнца/шест века 
от първите спомени”, чийто автор е Алексан- 
дар Трайкович.

С това начинание Центърът за култура 
ще започне и своята издателска дейност.

културна проява, която се организира всяка годи
на на различни места. Вторият, наречен "Верига 
на приятелството” ще започне на 26 май, а ще 
приключи на 6 юни т. г. Тази традиционна мани- 

След няколко дни на Власина ще бъдат организи- фестация досега е организирана в Тиват и на Жа- 
рани два художествени пленера. Единият ще запо- ^ляк, а5ега за ПРЪВ път щс с!~.състо" " на Власина. 
чне на 20 май и ще трае до 1 юни. Организира го 7? ще5ъде Ръков°Дена от Мария Рабренович от 
"Гердап” и ще се ръководи от белградския худо- |7овн Сад и в нея ще участват 1- художника от 
жник Радослав Търкуля. Касае се за традиционна Белград, Ковин, Пирот, Крушевац н др. Карти

ните, вдъхновени от прелестните предели на Вла
сина, ще бъдат изложени на 6 юни вечерта в Сур
дулица. Още две манифестации са свързани с Вла- 

"Власински котлич” и "Власинско лято”.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ПЪРВА ИЗЛОЖБА НА 

ПАНА
НАЙ-ЧЕТЕНИЯТ РОМАН В ДИМИТРО
ВГРАД Е сина:

Тези традиционни общински манифестации ще се 
проведат през юли. Първата ще бъде изява на 
рибарите и готвачите на ястия от риба, а втората 
- на сурдулишките духови оркестри. След това 
най-добрите музиканти ще участват на традицио
нните срещи на духовите оркестри в Гуча.

Според думите на Иванович, богата ще бъде 
дейността и на самодейното културно-художест
вено дружество "Власина", което работи в рам
ките на Центъра. Очаква се културният живот в 
общината да бъде разнообразен от петте култу
рно-художествени дружества към местните пред
приятия, както и от дейността на културно-худо
жественото дружество "Ром”. Ако към това се 
добави, че в Сурдулица ще гостуват и доста кул
турно-художествени дружества от вътрешността, 
тогава с основание може да се очаква, че тази 
година наистина ще бъде сред най-богатите в кул
турно отношение за сурдуличани.

” МАСКА” ОТ 
АЛБАХАРИ

За първи път в Димитровградската галерия на 24 април бе 
открита необикновена изложба - изложба на пана (таписерии) на 
белградската художничка Биляна Божич - Стаменкович.

Изложбата бе открита от г-жа Зорица Милева пред неочаквано 
малък брой любители на този вид изкуство. Защо - и ние се питаме, 
тъй като знаем, че изработката на пана има пряка вързка с кили
марството, което при нас има дълбоки корени в миналото, а и днес 
се почита и има свое място в народното творчество.

Биляна Божнч-Стаменкович се представи със седем пана с по- 
голям формат и интересни мотиви, които тя черпи от средата, 
която живее, както и от миналото. Художничката умело свързва 
традиционното с модерното и с извънреден сензибшштет обра
ботва природните материали (юта и коноп). Специален нюанс на 
паната придават и дървените детайли в композицията, а в отделни

и то във вид на

Според традиционната анкета на Народ
ната библиотека на Сърбия, която беше про
ведена през миналия месец, най-четената кни
га, написана от домашен писател през минала
та година, е бил романът "Маска” от Давид 
Албахари. Според данни, които ни предостави 
г-н Момчило Андреевич, библиотекар в На
родната библиотека в Димитровград и в на
шата община през миналата годинанай-често 
читателите са взимали от библиотеката име
нно тази книга.

Когато става дума за произведенията на 
чуждестранните писатели димитровградчан- 
ите най-често предпочитат романите на Агата 
Кристи, Даниела Стил и Сидни Шелдън.

в

моменти тя включва и прастария елемент - земята - 
теракота.

За съжаление поради големите си формати паната надали 
могат да бъдат поставени на стените на някоя си квартира. Та нали

ения:се правят за хората, а не само за залите и държавните заведв. Б.
Д. Димитров

ШмяШ15 МАЙ 1998 г.



54 ГОДИНИ ОТ БИТКАТА НА ЦЪРНООК (3)
\т * ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАДВТОРИЯТ ОСОГОВСКИ ПОХОД

райони, но и в цяла България и се бил” пое и н ч и изпълнение на стари революционни

от врага - партизанското разузнаване ппкпзп пРобл1-м»те на кюстендилските партизани, 
вало, че срещу тях се готви голяма „л,!,, ‘ Д Изслушахме Драган Кортенски, самият той 
чиято цел била да бъдат унищожени до кооен вводели'че ПР“ тях °1Ие всичко е в началото си, 
На командира на V армия ген Бо^дев. Хо РЯб°а Да “ СрВВНЯВа С маи'абитс
преместил командния си пункт от Скопие във 
Браня били предоставени в подчинение по съв
купност около 100 000 души - пехотни дивизии 
конни полкове, ловни жандармерийски и щур
мови дружини, артилерия, ята бомбохвъргачн 
и разузнавателни самолети и други войскови 
части.

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (10)

РАША ДУРУЗ - И РОМЕО, И 
ХАМЛЕТнас имаше

Пише: Лилия Нейкова
АНГЕЛ ДИМИТРОВ - РАША ДУРУЗ (1926-1985) е роден във 

Височки Одоровци в богато и многолюдно семейство. Основно училище 
е завършил в селото си, а гимназия е учил в Пирот и Цариброд. В 
следвоенното време е бил учител в Петърлаш и Трънски Одоровци, а

после служещ в нашия град. Кариерата 
си е завършил като финансов ръко
водител в "Тигар” от Пирот. Интер
есно е да кажем, че като финансов ръ
ководител на голямото каучуково 
предприятие, което знаме като ”Гума- 
рата”, той се ползваше с много голям 
авторитет. След неговото назначаване 
това предприятие имаше над 1000 ра
ботници, по едно време дори към 1500, 
а днес в града ни има повече от 1000 
пенсионери, които са си изкарвали хля
ба там. И по Рашовото време имаше 
трудни години в икономическо отно
шение - трудно можеше да се даде зап
лата на всяко първо число в месеца. 
Знаеше се, че когато се зашушука по 
канцелариите, че финансовите пока
затели са слаби, Рашо ще трябва да 
пътува до Белград и да се възползва от 
своите познанства, връзки и приятели, 
за да осигури пари за следващата за
плата. И това той вършеше успешно 
години наред, с това го знаеха рабо

тещите в Гумарата, с това го помнят и днес пенсионерите-гумарци.
А ние, неговите "колеги” в театралното дело, го помним с неговия 

талант, с активното му участие в повече от двадесет 
равплп, че обикновено в пиесите той играеше ”първия любовник”. Осан
ката, държанието, дикцията и жестовете, както и пламенният поглед на 
черните му очи говореха за истински драматичен артист. Можем да ка
жем, че той беше и РОМЕО, и ХАМЛЕТ на царибродската сцена. При
тежаваше атрибутите на любовник - нещастен и трагичен герой, който се 
съмнява,терзае, търси истината, но в повечето случаи не осъществяваше 
своите мечти и желания.

Когато проведохме разговор със съпругата на Ангел Димитров - 
Мария Шукарева, тя ни каза, че и самата тя не може да изброи всички 
роли, които с изпълнявал, а само подчерта, че е играл с голямо желание 
и ентусиазъм. Нейно мнение е, че най-високо ниво той е постигнал в 
пиесета "Слуга на двама господари”. Самият Раша е бил твърде доволен 
от тази своя роля.

и разма
ха на действията на Трънския отряд. Оценката 
на всички беше подобна на неговата. Постави 

задачата бързо да се слеят с народа, да 
масовизират отряда, да наказват народните 
врагове п да разстройват фашистката админ
истрация. Владо Трнчков и Боян Българанов 
решиха да подкрепят кюстендилци с наколко 
души партизани от нашия отряд, начело с Бо
рис Ташев, като временен инструктор. На 22 
април те си заминаха за своя район с поръчение 
да възпрат преследвачите ни, като прекъснат 
жи линията Кюстендил - Гюсшево.

След изпращането на кюстендилците, от
делихме втора група бойци за Босилеградския 
край, която да послужи за ядро на бъдещия 
партизански отряд. С тях замина и Васо Дукат- 
ски.

им се

За да се противопоставят на вражеската 
офанзива, в средата на април 1944 година било 
взето решение да се предприемат разгърнати 
съвместни действия със силите на български
те, сръбските и македонските партизани в ра
йоните на Трън, Власотинци. Враня, Кумано- 
во, Крива паланка и Кюстендил, да 
тила на противника и в крайна сметка да се 
провали замисълът му.

се излезе в

СУРДУЛИЦА - СИЛНО УКРЕПЕН ГРАД
Началото на похода било сложено на 15 

април 1944. г. С бойното ядро на Трънския 
партизански отряд включващ повече от 200 
бойци, тръгнали високи партийни и военни ръ
ководители на българското антифашистко 
движение, както и щабът на Светозар Вукма- 
нович Темпо. С тях тръгнала и английската 
военна мисия, както и група кюстендилски 
партизани.

-Дългата партизанска колона напусна Кал
на в дневен марш - спомня си командирът на 
отряда Денчо Знеполски, - изкачи Чемерник 
планина и премина през източната окрайнина 
на град Сурдулица. Градът беше силно укрепен 
от българските и от немските войски с бунк
ери, телени мрежи и десетки оръдия срещу 
евентуални партизански нападения. Когато 
стигнахме с. Себевраня, врагът ни засипа със 
силен минохвъргачен огън. Вранският гарни
зон бе притиснал югославски патризанскн ед
иници в района на Свети Илия, Крива фея и 
Несвърта, но нашето оставане в Себевраня на
кара командването му да отслаби хватката ок
оло тях. В този район към отряда се присъед
иниха доброволно 80 души български войници 
от гара Ристовац и Злетово, заедно с четири 
души офицери. Разложението в българския 
окупационен корпус в Югославия напредваше. 
Все по-често към нас преминаваха цели групи 
войници заедно с командирите си, не желаейки 
да служат повече на фашистката власт... Ние 
ги приемахме с радост, обувахме ги, обличахме 
ги и ги въоръжавахме, ако бяха без оръжие. 
Разбира се, не всички войници издържаха на 
големите и тежки походи, някои ни напускаха, 
но те бяха малко. От предателство не се бояхме 

доброволно ставаха партизани, а колебли
вите и нежелаещитс да останат при нас, от
пращахме по домовете им. Ако някой случайно 
попаднеше в ръцете на полицията, разказваше 
такива хвалебствени неща за реда, дисципли- 

морала на партизаните, че се превръ
щаше в нещатен глашатай на истината за нас, 
от което фашист ите нямаха никак'ьв интерес.

ВЕЛИКДЕН

ВРЕМЕНЕН БЪЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИ 
ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

Междувременно щабовете на българските, 
сръбските и македонските партизани се бяха 
добрали до достоверни сведения за подхожда
щия към нас противник - знаеше се точно как
ви и кои части са хвърлени или настъпват сре
щу нас. Офанзивата се насочваше откъм Ма
кедония и Гърция с основните съединения на V 
армия, от Сърбия - с частите на окупационния 
корпус, и от вътрешността на България - с 
много войска, полиция и жандармерия. Не са
мо по план, а реално, българските фашисти 
хвърлиха срещу нас и артилерия, минохвър
гачки, конница, авиация, моторни превозни 
средства. Настъплението започна методично - 
бавно врагът започна да обкръжава Трънско, 
Власотинско, Сурдулишко, Босилеградско, 
Кюстендилско.

На намерението на противника да ни хване 
в капан и този път вече да успее да ни унищожи 
бе противопоставен планът на временния бъл
гаро-югославско-македонски оперативен пар
тизански щаб, създаден специално за съвмест
ното ни противопоставяне на тази офанзива. В 
него участваха от всяка страна по двама пред
ставители. О г наша страна бяха Боян Българа
нов и Владо Тричков, от сръбска - Темпо н още 
един член на щаба му,огмакедонска - Михайло 
Апостолски с още един представител. Те се 
събраха в с. Търговище край Козяк планина и 
взеха решение с обединени усилия да сс про
тивопоставим на врага, като сс изнесем ексцен
трично извън обходната линия и със смели дей
ствия в тила му да разстроим из основи не- 

цел. Така общият оперативен щаб сти-

Ангел Димитров - Раша Дуруз

пиеси. Не сме заб-

ОТ ЗРЕЛОСТНИЯ ИЗПИТ до 
ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

• Абнтурентитс от випуск 1967/68.Г. па Димитровградската гимназия 
отбелязаха 30 години от завършването на средното си образование.

Градът на
майски дъждове. Дали заради това, или заради напиращите спомени и чувства, 
той ни сс виждаше някак си по-гьржествен и необикновен!

Събрахме смс в новата гимназия, построена за поколенията след нас, с която 
Димитровград сс гордее. Разпознаваме се, ръкуваме и прегръщаме, мъчейки 
се да си припомним истинските имена, понеже тогава се знаехме по прякорите 
си. Марица влиза сред последните и предизвиква бурен смях. защото 
свой връстник - съселянин.

нашата младост и на първата ни любов беше окъпан от първите

голата не позна
гна до решение то:

-Трета македонска бригада да овладее Кра- 
и да принуди българския гарнизон да се 

предаде, след което да се изтегли к ъм Осогово 
за общи действия с Трънския отряд.

- Шеста сръбска бригада да овладее Крива 
паланка със същата цел.

- Трънският отряд да овладее Гюешсно, да 
заангажира намиращия се там противник и да 
не му позволи да се притече на помощ на вой
ската и полицията в Кратово. След това да се 
оттегли към Осогово та взаимодействие с III 
македонска и евентуално е VI сръбска бригада. 
Да посрещне и групата на Благой Иванов, ид
ваща от Москва, която но последни сведения сс 
придвижвала к ъм този район.

След тези наши маньоври прагът щеше да 
удари в изпразнен от партизанските сили ра
йон, населението нямаше да бъде подложено 

избиване, а ние щяхме да се нрех- 
места, къдсто войсковите части бяха

- те
'ГОВО

ната и

- След като въведохме ред в новоирисъеди-
с. Слив-нените войнишки групи, напуснахме 

ница на път за с. Брсзовци, отпразнувахме за
едно със селяните Великден и се изтеглихме в 
с. Радовница, където предстоеше да отседнем 
за по-дълго, за да св ършим някои неотложни
неща.

Притихнахме, както и преди повече от 30 години, когато в стаята влязоха 
някогашните пи класни ръководители и заместник-директорката. Всеки от 
пас каза по няколко думи за себе си и за семейството си. Някой каза, 
щастливо разведем, друг - че синът му с хандбалист в "Дървена звезда , а една 
от отдавнешнитс абитуриентки, че отдавна е станала баба, докато пък някой 
се похвали, че с директор па известна фирма. След това изслушахме мъдрите 
и хубави думи на някогашния ни класен ръководител г-жа Вера Любенова. 
Каза, че е щастлива и се гордее от това, че всички ние сме станали доблестнн 
гпвждани и специплисти.

Привечер сс събрахме отново в мотела на "Балкан , къдсто навремето си 
пиехме първите "виняци". Свири ни най-известният оркестър на Шпнро 
Тричков. Пепи Николов е неуморим в подканваният си да играем, джока 
1 [авлов сс шегува, а нашият Георги "Мурга”, работещ а Балкан . безупречно 
изпълнима ролятп си па домакин.

По рпзсъмвнпс, когато сс разделихме, разменяйки си визитки, с твърдото 
обещаяиис следващата ни срещи да станс след пет години, а не както досега,

на петдесетгодишнитс чукат
Момир Тодоро*

”ЗА ПОЯС” нн масово че е
п ърлим в
по-слаби и така непрекъснато щяхме да прип- 

към себе си и да разк ъсваме си-
Прояних се и аз. Едип ден Привечер извадих 
устната хармонична и засвирих шръпеко- 
шо ”3а ПоясТрудно хоро е, не всеки може 
да го играе, по не остана човек да не се 
хване на него, включително р / омисьн... 
(ръководители на английската мисия).

Щабът обърна особено внимание на сра
ботването на старите е новите бойци, проведо
хме различни учения на самия терен и учебни 
стрелби. Направихме преглед на въоръжени
ето, потегнато бе облеклото, специални I руми 
бяха обучени по минноподривно дело... и изне
сени редица доклади и информации.

Когато приключпяхя сериозните 
партизаните организираха свои литературно^

личаме врага 
литс му.

По всички организационни въпроси Ьълг а- 
ранов, Тричков, Темпо и Апостолски бяха пое- 
з-ш пили пълно съгласие, а пир. изписки гс фор-

от общияизпълниха поставените нимаци и
щаб задачи - да не позволим на противника да 

генерално поражение на патризанското 
Западна България, Източна Сьр-

нанссс 
движение в 
бия и Македония.

- Следва - 
По книгата ПОСМЪРТНА ИЗПОВЕД 

подготвил В. Богоои
след всско десетилетие, понеже часовниците 
по-бързо.

занятия,

15 МАЙ 1998 г,



СПОРТ ® СПОРТЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ ОСВЕ
ДОМЯВА И СЪВЕТВА (18)

РСИ В СУРДУЛИЦА

Състезания 
в седем

НА МИТИНГА ЗА "ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ЮГОСЛАВИЯ“ 
В СЕНТАЩО Е ЦЪРВЕН ЗАПЛЕС?

ДЕЯНОВА И СТЕФАНОВА - 
НАЦИОНАЛЕН!

Въпрос: Професор Леене, досттн му о Пиля умерена - 
рискуван у<1 изПарни обрал Прер пече блажил, ог кол кого еллдил, 
ВаишШа ауриШория, защошо ще 
Но Гтошм: Що е ЦЪРВЕН 
ЗЛПЛЕС о може ло ра се куйч пяхме да се домогнем до никакми 
някъре? Къре ли не търсих ош- спеденпя от какао п как бил из- 
гооор, обаче без резултат. Вае готвим дървеният заплес, Въз 
сте моята, вярвам, сламка на основана неговата ортноленти- 
сПасението.1

Живея в Пирот, сега запрзип- тури. 
вам академията за детски възнн- I/ Взимате една опаковка яго-
тателки. Баща ми е питам, по- да или малина иудинг-иудср и за
пече от 20 години работи в "Пър- почвате да я обработвате според 
ВИ май”, но е роден в Петърлаш. напътствието; преди да излеете 
В селото е останал неговият ба- сместа (нишесте-захар-мляко), 
ща, моят дядо Ненча на възраст добавяте и 
84 години. Посещавам го през разтвор (желатин, разтворен в 
седмица и му нося ту "Яфп- студена вода); след изливането 
кекс", ту "Романса”, ту боибо- иа сместа в дълбока тавичка, ос- 
ннера, ту шоколодовн наполи- 
танки... "Весно,чере, нсмоП пече кпигьт се втвърди, нарязвате го 
тия буклуцн да ми доносиш - до- иа кубчета. Какво става нсъщ- 

ЦЪРВЕН ЗАПЛЕС, пост при описаната процедура - 
йеднуш само ми донеси 'ап>рат скорбялата (нишестето, иолуча- 
от младини да ми мине - и нищо ва се обикновено от картофи) 
повече не ми требе!”-поръча ми набъбва от водата, а бел тъчи- 
дядо Ненчо, когато го посетих за ннте от млякото я "армират” и 
първомайските празници. правят полупнхтиеста; с добав

янето на желатина "засилваме 
арматурата”, накрая получава
ме люлеещ се, червеиикъв, мек,

по

не засищал.
Хубаво, обаче засега не ус- дисциплини

Във войводинския град Сента на 9 и 10 май се проведе фоияг 
атлетически митинг от серията за "Голяма та награда на Югославия , 
КОЙТО същевременно беше и селекция за състава на националния атле-

' "състезателката на ЛК "Железничар” от Димитровград Душица Дся- 
нова зае третото място в седмобоя за жени с 4166 зоики (нов ли 1ен 
рекорд) и си осигури място в националния отбор на Югославия, кой го 
ще се състезава за Купата на Европа в Марибор в началото на

димитровградчанката Тамара Стефанова сс
влезе в

Иа 13 май започнаха тра- 
дициониите спортни игри на 
работниците от Сурдулиш- 
ка община, които иде траят 
до 10 юни Т. г. В игрите, ко
ито организира Общинско
то синдикално представи
телство ще вземат участие 
около 500 работници от 14 
синдикални организации (ог 
общо 30-те в общината).

Този лът работниците из
разиха желанието си да се 
състезават в седем дисци
плини: малък футбол,стрел
ба, пикадо, шахмат, тенис на 
маса, баске тбол и теглене на 
въже. Работничките ще уча
стват само в състезанията по 
пикадо. Естествено работ
ниците проявиха най-голям 
интерес към футбола. В тази 
дисциплина ще участват 17 
отбора.

Бошко Петкович, предсе
дател на общинското синди
кално представителство в 
Сурдулица, казва, че синди
катите ще се постараят иг
рите да бъдат възможно по- 
масови. В момента такива 
игри се организират и в ос
таналите общини на Пчин-

ка даваме три възможни роцеп-

юни.
В същата дисциплина

класира на седмо място и като най-добра млада състезателка 
състава на представителния отбор на страната, който ще участва в 
Европейското атлстичсско първенство за юноши в 1 урция.

чашка желатинов

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА 

АТЛЕТКИТЕ В НИШ
тавите я на студено; щом слад-

неси ми

Весна

Отговор: Весна, съвсем не
очаквано дядо Ненча изправи и 
тебе, и нашата кантора пред гол
ямо изпитание, но ще вложим 
всички сили да не му строшим 
хатъра! Основната трудност сс 
състои в това, че в нашите регис-

мазен сладкиш;
11/ Вторият вариант е подобен 

на предишния, но вместо жела
тин към пудинговата смес добав
яме пектини, т.е. разтвор на пек
тинов прах в чашка затопленатри и картотеката на кантората 

такова название - цървен заплес
- не се намира. Значи, касае се за П1/ °т замразнтеля изваждате
местно понятие, което - както опаковка малини и приготвяте 
научихме - било в употреба ня- плодова отвара, прецеждате я 
къде из средното Понишавие пРез гъст цедник и прибавяте, 
между двете световни войни, пектинов разтвор, захар, малко 
(Самото лакомство, вероятно лимонена киселина (лимонтозу) 
под други названия, е било поз- н> разбира се, малко нишесте 
нато из Краището, Поморавие- (малина пудинг); не е лошо да 
то, Македония и т.н.). направите предварителна проба,

Цървен заплес правели цари- за Да получите представа за нуж- 
бродските слакдари Сали и Васа ното количество пектин, които е 
и го продавали особено в петък
- пазарен ден - или на съборите и 
панаирите по селата и в града.
Селските ергени черпели моми
те с цървен заплес. Предпола- пектинов вариант на дървен зап- 
гам, че и дядо Ненчо навремето лес- Прибавеното нишесте му 
по съборите в Петърлаш, Сми- придава мътен цвят и по това се

различава от истинското пло- 
довожеле - последното е винаги

ЛЕКО АТЛЕТКИТЕ НА АК 'ЖЕЛЕЗНИЧАР” от Димитровград 
постигнаха отлични резултати на квалификационното първенство за 
купата на Сърбия в Ниш. Душица Деянова взе три първи награди - ^ 
400 метра, на 100 и 400 с препятствия. Йелена Николова е трета на 100

Йелена Владимирова -

вода;
ски окръг, а първокласира- 
ните отбори ще премерят си
лите си на окръжното съре
внование, което ще се про
веде във Владичин хан.

на

метра и втора в дисциплината дълъг скок, а 
първа при скока на височина и трета при дългия скок. Тамара Сте
фанова е първа в хвърляне на копие. в. Б.Д. С.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТАрешаващ при правенето на пло
дово желе; след топлинната об
работка, охлаждането и наряз
ването би трябвало да се получи намали влиянието на субективните преценки при 

планирането, в дружеството се ръководят от на
учни параметри за установяването на физически
те заложби на децата, които са разпределени в 
няколко възрастови групи. Въз основа на 
методология успешно се следи физическото и ду
ховното формиране на малчуганите на възраст от 
3 до 7 години.

Програмата на соколското дружество се реал
изира чрез различни спортни помагала - ленти, 
аеробик-бол топки.терапевтични валяци и други. 
Някои от тях са набавени от чужбина, докато ня
кои са изработили самите членове на дружество
то. което в момента наброява около 300 членове. 
Благодарение на програмата се ускорява проце
сът на физическото, интелектуалното и емоцион
алното развитие на децата.

Соколското дружество "Сокол” от Димитров
град е главен организатор на спортно-възстано
вителните дейности в Димитровградска община. 
През последните няколко години то е организи
рало редица физкултурни манифестации, чрез ко
ито е успяло да мотивира гражданите на нашата 
община да спортуват по-активно.

Дружеството "Сокол” провежда последова
телно специална програма от физически упраж- 
ниния и детски игри в детската градина ”8 септем
ври”. Физическото възпитание на децата, съот
ветства на тяхната възраст, способности, потреб
ности и интереси. Изхождайки от този факт, ак
тивистите на дружеството постоянно и студийно 
проучават физическите и психическите възмож
ности на децата, което е предпоставка за доброто 
планиране на педагогическия труд. С цел да се

тази
ловци, Цариброд... е ухажвал 
твоята баба, купувайки й лаком
ството. Затова му е мъка още транспарентно, прозрачно.

Следователно пихтиест зап-веднъж да го опита и да чуе - във 
въображението си - как момата 
му отвръща: ”А бре, Ненчо, зап- прибавка на биоорганични поли- 
лесу ни йедън!” мери, които изграждат мрежа и

Самият сладкиш е изглеждал скрепяват скробната маса. Вес
на, обади ни как си минала при 
дядо Ненчо.

лес-сладкиш може да се получи с

така: пихтиесто, отвесно издъл
жено кубче с малко замътен 
червен цвят, консистенцията му 
е била мека, топил се в устата, 
даже под натиска на езика, сла-

Протоколист С.К. 
(В следващия брой: 

Време е за консервиране на 
лозов лист за сармички)

Б. Д.

салца или 2-3 настъргани на едро ренде червени до
мата, 1/2 ситно нарязана връзка магданоз и няколко 
стръкчета джоджен. Разбъркайте сместа, изсипете я в 
тавичката и я залейте с 1 чаша от бульона.

Запечете ястието в умерено силна фурна. Когато е 
почти готово, полейте го със смес от 3 яйца, разбити с 
1 равна супена лъжица брашно, 1 1/2 чаша прясно 
мляко и сол на вкус, след което го запечете отново в 
силна фурна, докато се зачерви поливката.

дроб, сърцето, стомаха, далачето и момицата и ги сва
рете в малко вода. Оставете ги да изстинат и ги наре
жете на дребно.

Сгорешете 1/2 чаша масло и прибавете към него 2 
ситно нарязани връзки пресен лук, 1 1/2 чаша ориз, 
нарязаните дреболии, 1 ситно нарязана връзка магда
ноз, няколко стръкчета джоджен, нарязани на дребно, 

на вкус. Налейте малко от бульона, в който са 
врели дреболиите, и оставете сместа да ври, докато 
набъбне оризът.

Напълнете агнето със сместа и го зашийте. Поста
вете го в тава върху кръстосани пръчици. Намажете 
го с 3/4 чаша прясно масло и го опечете, като го поли
вате от време на време със соса в тавата.

Като гарнитура към опеченето агне поднесете плъ
нката, пържени картофи и зелена салата.

НАШЕНСКА ТРАПЕЗа\<1|||

ГРАДИНАРСКА СУПА и сол
Задушете 1 ситно нарязана глава лук с 4 лъжици 

олио или масло. Поръсете запръжката с 1 лъжичка 
червен пипер и я разредете със 7-8 чаши гореща вода. 
Щом заври водата, прибавете сол, нарязаните на куб
чета 1/2 глава целина, 1-2 моркова, 1-2 магданозени 
корени и нарязанта на ивички 1/2 малка зелка (прясна 
или кисела). Когато зеленчукът омекне, прибавете 2-3 
картофа, нарязани на кубчета. Доварете супата и я 
застройте с натрошено сирене, размито на кашица с 
врящо прясно мляко. Поднесете я поръсена с черен 
пипер.

По желание 4-5 минути преди свалянето на супата 
от огъня можете да прибавите 1 чаша от консерва.

РУЛО КРЕМ С КАФЕ
Разбийте на сняг 4 белтъка с 1 лъжица пудра захар. 

Прибавете при леко разбъркване предварително раз
битите жълтъци и 2 пълни лъжици брашно. Изсипете 
сместа в правоъгълна тавичка върху хартия, намазана 
с масло, и я опечете. Обърнете сладкиша върху кърпа 
на масата, отвийте го от хартията, след което го напръ
скайте с рядък захар сироп.

Разбийте на слаб огън 3 яйца с 1 чаша захар, докато 
започнат да се образуват мехури. Свалете съда от огъ
ня, но продължавайте да разбивате сместа, докато изс
тине. Прибавете при непрекъснато бъркане 150 г до
бре разбито прясно масло и 1 кафена чашка гъсто 
сварено и прецедено кафе.

Отделете 1/3 от получения крем, ас останалия нама
жете сладкиша. С помощта на кърпата навийте слад
киша на руло. Намажете рулото с отделения крем и го 
поръсете със счукани или нарязани орехи.

АГНЕШКИ ЧРЕВЦА С ПРЕСЕН 
ЛУК - НА ФУРНА

Измийте добре 1 кг агнешки чревца като ги търкате 
със сол. Изплакнете ги и ги сложете да се варят в 
подсолена вода заедно с 3-4 морковчета, малко целина 
и няколко коренчета магданоз. Отцедете ги и ги наре
жете на ситно.

Изчистете и нарежете на ситно 15-16 стръка зелен 
лук и 5-6 стръка чеснов лук, след което ги запържете 
леко с 1/2 чаша масло. Прибавете 1 лъжичка черен 
пипер, нарязаните чревца, 1 супена лъжица доматена

ПЪЛНЕНО АГНЕ - ПЕЧЕНО
За печене най-подходящо е тлъсто младо агне с 

тегло около 4-5 кг.
Посолете отвътре 

след което го натрийте отвътре със счукан черен пи
пер, а отвън - с червен пипер. Измийте белия и черния

и отвън добре измитото агне,

15 МАЙ 1998 г. 0о.



СПОРТ @ СПОРТ БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА - НИШ

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА 

„ „ В АЛЕКСИНАЦ
• Б С2:0 "Напредък” - ” Димитровград-Паноиияшпсд” 66

Футболистите на "Челик” от Бело поле - Суп БК "Димиа‘Р°вград-Паноншиийед" игра в следния състав: 3. Ге- 
„ , дулица неудържимо са се устремили към Спъбскя Р°а 18 Я- с°широв 10, И. Матов, Н. Иванов 19, Д. Дснков, Д.

оло н?, Радник в, Сурдулица пред ок- Футболна дивизия. Два кръга преди края на пър- Рангелов’ П- Чирич, Д. Алексов 2, А. Андреевич 22, Ж. Андонов, Т.
поражение Гппе^™ "Р^ърпя още едно венството в Южноморавската футболна дивизия Амксов 10 “Л Л“*“““Р°в 1
ТраПкович в 44 и 85 минутаза "Рппник"^айстори: 1 е Здраво дз.ржатпървата позиция. На 9 май т.г. димитровградските бакскетболистиотбелязаха още
88 минута за "Балкански” Рдник и Митове ® 1елак победи на свой терен една победа в лятната баскетболна лига - Ниш. Те се наложиха над

И В XXX КРЪГ НЛ гръсггл гтшп.т 1 г а ,, ^ от Власотинци с 2:0. Голмай- младия отбор на "Напредък” от Алексинац, който се състезава в
"Балкански” загуби ДИВИЗИЯ ®™Ри,?*ха РаДович и Йовичич. В предпоследния тази лига извън конкуренцията. Още в началото на мача баскет-
"Ястпебац” от Ниш г 1тД ‘ ИН от от®°^ на ПР елнк ще бъде домакин на "Слога” от болистите на "Димитровград-Панонияшпед” показаха на домак- 
дщштровгозлчанн Тече ~°ЛуВреме Така Лесковац. инитс и присъстващите зрители, че са дошли в Алексинац с намер-

., _____ рощават от Сръбска м. я. снието да победят. Димитровградчаните играха фантастично в на-
точкн в бопбятз пя ™,„ЕЛШ три много важни чалото на мача и в един момент имаха преднина от 18 точки - (26 :

ФУТБОЛИСТИТЕ НА ''ЖР1Т1П1ПЛ” пп, МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИ- 8)- След този отличен интервал от играта те се отпуснаха и поз- 
птргтптлхгл гипс ггттА , , и8Ь- ома прлиа волиха на домакините да намалят разликата. Резултатът след пър-

ПОБЕДА срещу- от- МЯ ВРАНЯ вото полувреме бе 36 : 32 за "Димитровград-Панонияшпед".
" 13 сV11)’ н° спечелиха и два ® началото на второто полувреме димитровградските баскет-

р и картона (Дончев и Таков) и два жълти 0 ПР^АТТХ^Ж/Т ^ А болисти заиграха силно и в защитата и в атака и след 10-тина минути
( остов и лексов). С тези три нови точки ’ Же- отново водеха убедително, и това продължи до края на двубоя,
люша само осигурява първата позиция на табли- ]%/|" ТТ А Т^'(7,о Най-добри играчи в състава на димитровградския отбор бяха Алек-
цата. Мачът се игра в рамките на XX кръг от X ЖХЛ/чЗ сандар Андреевич, който отбеляза 22 точки, и Никола Иванов,
първенството. А който отбеляза 19 точки. В края на срещата шанс да покаже бас-

В XXI кръгжелюшани трябваше да се срещнат Ъя^гЪА кетболното си умение получи и най-младият баскетболист в ре-
с отбора на Танаско Раич ’ от Пирот, но поради диците на "Димитровград-Панонияшпед” - 13-годишният Далибор
неизвестни причини не дойдоха за мача?! Сре- ° последните два кръга от настоящото фут- Алексов, който в самия край на срещата успя да отбележи и две 
щата ще бъде загубена със служебен резултат 0:3, болно първенство Младост” от Босилеград спе- точки. Възможност за изява получи и 14-годишният Ненад Матов, 
а сигурно ще има и парично наказание. чели шест точки без борба. В четвъртия кръг бо- Мачът се игра пред около 50-тина зрители, от които 10-ина от

силеградските футболисти трябваше да гостуват Димитровград.
"Трешньевка” в Лопардинци, обаче ръковод

ството на този футболен отбор съобщи, че се от
казват от мача.

В петия кръг в Босилеград трябваше да госту
ват футболистите на "Минералац” от Вранска 
баня, но и те не дойдоха, така че и тази среща, 
както и три нови точки босилеградският отбор 
спечели без капка пот.

В следващия кръг "Младост" ще играе в Але- 
кинци решаващия мач за първото място в Дивиз
ията с домашния отбор "Алакинци”.

Н1^.БОЛ: СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮЖНОМОРАВСКА
зия ФУТБОЛНА ДИВИ-

” РАДНИК”
” БАЛКАНСКИ” 2:1

: 82 (32: 36)

Д.С.
на Тони Алексов

СТРЕЛЦИТЕ НА ” ГРАНИЧАР” 
ството в Белград заеха следните места: отборно 
пионерките са 15-ти от 48 отбора, а пионерите 
20-ти от 70 отбора.
В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ 
СПОРТНИ ИГРИ започнаха състезанията по 
малък футбол. Състезават се 18 отбора, разпре
делени в четири групи, от които първите 2 от
бора продължават състезанията. Играе се на 
принципа ” всеки срещу всеки*9.

на първен-

ПРОДАВАМ:
1. Къща в Димитровград, ул. ''Кирил и Методий 

6: жилище 66 м , два локала по 26 МГ и дворно м 
700 м*.

2. Нива в местността Къндина бара - 7,30 декара..
За информации и договаряне ползвайте тел! 

40-188.
м. я.

I! 51/1БАСКЕТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЮГОКУПАТА
4»

Абитуриентите на босилеградската Гимназия от випуск 
1967/68 година организират тържествена среща по случай

30-ГОДИШНИНАТА ОТ МАТУРАТА СИ
ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

Баскетболният отбор "Димитровград-Пано- време играчите от домашния отбор, предвождани 
нияшпед" неотдавна изигра като домакин два ма- от Зоран Геров, диктуваха темпа и почти през 
ча от тазгодишното състезание за Югославската цялото време имаха преднина. През второто полу- 
купа. В първия двубой димитровградчаните сраз- време по-високите баскетболисти на "Напредък" 
иха отбора на "Младост-Каблови" от Зайчар с81 лека-лолека намаляваха разликата, а в края на 
: 44 (полувреме 41 : 18). Блестяща игра в този мач редовното време даже имаха и минимална предн- 
показа младият Драган Димитров, който отбеляза ина. Опитният Тони Алексов успя да завърши 
общо 34 точки и напълно оправда доверието, ока- успешно последната атака на своя отбор, като ^ | 
зано му оттреньора Зоран Геров. Крайниятрезул- изравни резултата и предостави възможност на 
тат красноречиво говори за силата на двата от- димитровградчани да търсят шанс в продълже- 
бора. Димитровградчаните бяха по-добрият про- нията. В продълженията пък димитровградските 
тивник във всички моменти на играта и не се баскетболист проявиха невероятна неефикасност 
нуждаеха от помощта на своя капитан Геров, кой- и отбелязаха само 2 точки. От друга страна, гос- 
то почти през целия мач седя спокойно на ска- титс от Алексинац отбелязаха чак 11 точки и си 
мейката, наблюдавайки зрялата игра на своите осигуриха победа.
възпитаници. Освен Драган Димитров, шанс да От състава на Димитровград-Панонияшпед в
покажат своето баскетболно умение в този мач този мач най-добър беше Зоран I еров, който де- 
получиха и останалите млади играчи: Чирич (3 монстрира своите чудесни организаторски и ре- 
точки) , Рангелов (19) , Христов (8) , Дснков (6) и ализаторски способности Гой наниза общо 25 
Велев (1). Опитният Тони Алексов записа 6 точки точки (от които 6 тройки) След него по сфикас- 
и отбеляза много офанзивни и дефанзивни скоко- ностсе наредиха Алексов с 18, Рангелов с Ю.Соти- 
ве За съжаление, Никола Иванов, който отбеляза ров също с 10 и Матов е 4 точки.
4 точки още през първата част от първото полу- Остава впечатлението обаче, че краят па мача 
време контузи глезена си. твърде лесно можеше да има и друг епилог, ако за

Във втората спсща от Югокупата Димитров- домакините бяха играли титулярите Иванов и Ан- 
градският отбор налетя” на много по-сериозен дрссвич. 
противник - "Напредък” от Алексинац - и загуби 
с 69 : 78 (полувреме 41 : 45). През първото лолу-

-, ■ Срещата ще се проведе на 27 юни 1998 година (събота) в 
Гимназйята в Босилеград от 18 часа.

Участието си заявявайте на Милка Христова на тел. (017) 
: 77-272 или на Александър Александров на тел. (017) 77-336 

от 7 до 14 часа.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 май 1998 година се навършват 40 ДНИ 

я непрежалим съпруг, бащаот смъртта на наши 
и дядо

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат, Босилеградско

ия му дом, 
Каним бли

На тази дата ще посетим вечн 
йнта къща ще дадем помен, 

и познати да ни придружат.
С болка се примиряваме с истината, че те 

няма. Поклон пред паметта ти!
Опечалени: съпруга Миланка, син Васко и 

дъщери Лиляна и Вера със семействата си

а в
зкисе мо

Изминаха 40 тъжни дни от смъртта на нашата 
обичана и нопрежалима майка, тъща и баба

КРИНКА РАНГЕЛОВА 
по баща Иванова, преподавателка в 

Босилеград
Мила майчице, времето никога няма да за- 

ни за твоята без-

б. д.
пенсия от

личи спомените в сърцата 
крайна обич и доброта!

Благодарим на всички роднини, съседи и при
ятели, които заедно с нас вчера посетиха веч
ния дом на скъпата ни покойница в босилеград- 
ските гробища.

Вечно скръблщи: син Петър, дъщеря Любинка, зет Владо, внучка 
Милена и внук Кики

БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА - НИШРЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪ
ВЕТ НА ЛД "ВИДЛИЧ"

Ловният сезон 

започва на 7 юни

РУТИННА ПОБЕДА
Във втората среща от първенството ма ля 1 на 1а 

баскетболна лига - Ниш, състояла се па 2 май т.г., 
отборът на "Димитровград-Панонияшпед се на
ложи на свой терен пад отбора на Пощпр от Ниш
с 69 : 56 (полувреме 32 : 25). В състава па домак
ините най-добра игра демонстрира фланговият иг
рач Александар Андреевич, който отбеляза общо 
22 точки. Добре се представи и капитанът Зоран 
Геров, който отбеляза 17точки и много подавания. 
Ветеранът Матов изпълни чрез впечатлителна 
игра своите задачи на фланговата позиция и от
беляза 15 точки. В листата на стрелците фигури
раха имената и на Тони Алексов (13 точки) и Со I и- 
ров (2 точки). Мачът протече при коректна игра 
от страна на двата о тбора.

Б. Д.

На 14 май 1998 год. се навършиха 40 ДНИ од 
смъртта на нашата мила и скъпа съпруга, майка, 
тъща, баба и сестраНа състоял*/го сс неотдавна заседание на 

Управителния съвет на ловното дружество 
"Видлич” от Димитровград бе взето решение 
ловният сезон на територията 
община да започне на 7 юни т.г., а не както 
това беше практика през миналите години - в 
началото на месец май.

Споменатото решение е в съответствие с 
решенията на останалите ловни дружества от 
Пиротски окръг и е взето с цел да сс запази 
дивечът в ловните резервати.

ВУКИЦА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА 
гимназиална учителка-поетеса

На тази дата дадохме 40-дневна панихида на 
новите гробища в Ниш. Благодарим на роднини, 
съседи и приятели, които присъстваха на пани
хидата.

Опечалени: съпруг Иван, дъщери Весна и Би
ляна, зетьове Звонко и Куки, внучета Неманя и 
Таня, сестра Драгана и многобройни роднини.

на нашата

Б. Д.

Ф15 МАЙ 1998 г.



СаТиРа * забава

БАИЗНЕГРАА
- Знайеш ли Манчо защо Дими^юшрад не може най да 

пита ме онядън Крума Пешин отси буде Цариброд? - 
Чуйпетьл.

- Знпм ли, орати се дека млого причине, Те скупо 
йе, те народ нече, те народ оче, ама другьи не даваю, 

те Димитровград било по-модерно име и не знам йоще

има

че ни

кикво...
-Ля знам бай Манчо коя йе главната причина.
- Айде лапи!
- Епа, от кико градът ни све повече личи на село - толкова 

буде ДимитровГРАД, тека барем че сепо-твърдо смо да 
знай е да смо град, а не село...

- Значи: отвънка гладяц, а отнутре ядъц!
- Не йе баш тека - мърщи се он. - Видиш ли дека и от 

вътрс почемо да га гьиздимо. После праеньето на Строшену 
чешму, еве съга и църквуту че напраимо кико нову._

- Требе млого да смо сгрешили щом смо се ватили Бога
да умилостивимо-

- Айде, айде, све видиш църно! Не видиш ли дека 
най-после сурииуше и клозетат на пазари щето-

- убаво го суринуше, ама кига че се напраи нов, знайеш
ли?

- Не знам, орати се набърже-
- Е, баш това "набърже" ме плаши. Щом не се каже тъгай 

и тьгай, а "набърже", това значи може за годину, за две, 
може за пет, а може и през трииляднуту и_

- Чекай Манчо, я стури тая църпа очила, па полгедай, 
праи се най-убава сала, теквая нема ни у Пирот-

- Нейе за мачку говеджа глава! Ти мислиш ли да су 
пирочапье по-глупави от 
итри от ньи?

- Знам ли, може и да йе тека_ А видиш ли дека преди 
ньи почемо с телевизию, па съга имамо радио, па еве 
вечимка имамо и два центра за културу, па два театра, па 
две галери йе-

- Нема що, кико смо почели све да имамо по две, може 
да не йе лоше да га кърстимо и Близнеград!

- А, Близнеград?!
- Защо па да не йе! Погледай: имамо две автобускье 

станице! Йедната, що пърди празна, беше най-убавата, 
теквуя и Пирот нема. Е, ню изпразнимо дибидуз, 
пай у центъ]уьт смо напраили автобуску. Щом имамо две 
автобускье - требе да имамо и две работилнице за оправку. 
И ньи напраимо- Имамо и две болнице: оная старата требе 
да започне да работи набърже. За това "набърже" думамо 
вечимка неколко године. А еве чуйем дека че се прае и бързе 
пругье, па че имамо и две железничкье станице- Ко що 
видиш: на све стране близнетия!

- Ти бре Манчо, не видиш дека у тая "близнетия" ко що 
гьи окаш, работи народ, баремка има работа!

- Нейе за сиро.ма човека теквая -гавра, Круме! Видиш ли 
дека по предприятията ич не ни иде. А тамо требе да има 
работа. Ама къв смо шиляв народ, и това що требе да 
пазимо, нийе га нищимо, а с другото си замазуйемо очи_ 
А знайеш ли защо йе тека?

- Защо? - диже ведже Крум.
- Затова бре, Круме, що смо шопйе. А чул ли си дека 

шопат нити се води, нити се кара-
- Чул съм, ама да ти кажем право, нейе баш тека. Нийе 

смо млого мирън народ и нас свак може да ни води за нос 
и да ни лигми с празну торбу-

- А и инат смо, Круме, кига се заинатимо може све 
наопакьи да йе - тека че га карамо-

- Нали видиш докуде га докарамо? - ядосуйе се Круме.
- Видим: от ^)ад станумо село, това що имамо убаво, не 

знайемо да чувамо, това що праимо ново, йутре че дойде 
друг и че разтура. Важно йе да се покажемо кико смо млого

сЛфОфшзмсиТЪЛКОВЕН РЕЧНИК
• Дами и господа, позволете 
ми да цитирам Бъгс Бъни 
(Душко Дугоушко): "Избавете 
ме оттук”.

• И това е абсурд - къща на 
цветята, а на някои - смърди.
• ”Да бъде светлина!” - каза 
генералният директор на ЕПС.
• За Бога, хора! Вие тълку
вате Димитрие Туцович по вул
гарен начин.
• "Искам и аз право на самоо
пределение до отцепване” - 
каза Последният Мохикан.

Б. Димитров

антифриз - противник на фризьорите
бумбар - експлодирал бар
безбол - без болка, безболезнено
барбуш - бутнат бар, съборен бар
бабарога - изневерена баба
вода - вол казал ”да”
лифтбой - страхува се от асансьор
лютеница - сърдит, а пониква
манияк - богат (як с пари)
месеи - тегли ме
8 март - число с две дупки
Паяк - пак силен
сербез - напъва се напразно (в клозета) 
Санджак - чувал сънува (сън) 
телефон - теле на някакъв фон 
телевизор - теле се взира (гледа в нещо) 
Тресибаба - претърсват баба 
фаталисш - хваща лист 
нерета - ще реша
токолад - шок от хлад (от студено)

нас или па нийе смо млого по

па съга

МАЛКА ШЕГА
Съветът за сигурност на ОН 

се готви да въведе срещу Сърбия 
възможно най-тежката иконо
мическа санкция. За министър- 
председател на тази страна ще се 
назначи Жан Виденов.

Заимствано от "Каналето" 
(хумористично предаване на БНТ)Иван ЦАРИБРОДСКИ

ЕЯ^Ав1Н
итттърм * Главоболие

— ЦА. АЗ илгАК/Нс: аеггАУ- ~Чу/2ес.уо ! А~
гагл зее РАЗцелУВА у кгле ааог-а АА 
гуга е>о боа не та съпру
га из<<(=знА. га-гА туТ

-кма/у с-грау-о-|
Щрупрор ТНО ГААВОбОАЦЕ,

° „ от ник-А*се>о ле-

ИТрИ.
- Слушай Манчо, защо я и ти не оставимо на мир све, па 

да седнемо у Гациното, да обърнемо по некою чашку-
- А нечу у Гациното, ако там ватимо да претришамо 

селскьете работе, че излезне на големо!
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