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• СЕЛО, КОЕТО ИЗЧЕЗВА

ДВЕТЕ ТАМАРИ на СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЧРЕЗ ТАЙНО 
ЬАпЬ ИЗБРАХА: ГЛАСУ- ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРОВЕДЕ КОНСУЛ

ТАЦИИ С ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ 
В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНАМОМИР БУЛАТОВИЧ 

- НОВ СЪЮЗЕН ПРЕМИЕР ПРЕЗИДЕНТЪТ 
МИЛОШЕВИЧ ПРЕДЛОЖИ 
МОМИР БУЛАТОВИЧ ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЪЮЗНОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО

Депутатите в двете камари на Съюзния парламент е тайно гласуване избраха Момнр Булатовнч, 
председателя на Социалистическата народна партия на Черна гора за председател на Съюзното 
правителство. Основни задачи на Правителството са изграждането на Югославия, реннтеграция в 
международната оощност и изграждането на отворен пазар. В новия кабинет - 5 вицепремиери н 16 
министри. * 1

В експозето си пред депутатите в двете камари 
на Съюзния парламент Момнр Булатовнч

пустимнте настоявалия да се застраши терито- 
рнялната цялост на Република Сърбия.

В експозето си на съвместното заседание на 
двата съвета в Скупщината на Югославия Момнр 
Булатовнч посочи че е необходимо нашата дър
жава да оцелее пред вътрешните изкушения и да 
се запази върху конституционните си основи. - А 
това именно беше сложено на карта - заяви Мо- 
мир Булатовнч добавяйки, че една от причините 
за това е недопустимо пасивното отношение на 
досегашния съюзен премиер Радое Контич към 
неаргументираните критики, които баха отправ-

под-
черта, че в предстоящия период Правителството 
трябва особено да се ангажира върху продължа
ване на процеса по изграждането на СР Югосла
вия, като държава, основаваща се върху влади
чеството на правото и принципите за социална 
правда, държава, която по демократичен начин 
регулира вътрешните си отношения.

”Ние желаем възможно по-скоро, нашата 
страна да се реинтегрира в международната общ
ност при условия, които й обезпечават навнопра-
вен третман, защита на нацвионалното ни и дър
жавно достойнство, както и уважаване на ролята 
на СР Югославия като фактор на мира н стабил- 

и в Европа", каза Була-

яни по адрес на съюзната държава от страна на 
актуалното ръководство в Черна гора.

На съвместното заседание на двете камари Бу- 
латович предложил състава на своя кабинет, кой
то ще има 5 вицепремиера и 16 министри, мнозин
ството от които и до сега бяха на тези функции. 
Подпредседатели на Съюзното правителство са 
Никола Шаинович, Зоран Лилич, Владан Кутле- 
шич, Иован Зебнч и Данило Вуксановнч.

Съюзен министър на външните работи е Жи- 
вадин Йованович, на вътрешните работи - Зоран 
Соколович, на отбраната - Павле Булатовнч, за 
сътрудничество с международните финансови, 
търговски и други организации Ненад Джокич, а 
на финансите - Драгиша Пешич. Министър на 
правдата е Зоран Кнсжевич, на стопанството - 
Раде Филипович, на съобщенията - Деян Дроб- 
някович. на телекомуникациите - Дончнло Радо- 
евич, на външната търговия - Борислав Вуковнч, 
а на вътрешната търговия - Мнлорад Мшнкович. 
Съюзен министър на труда, здравеопазването и 
социалната политика е Миодраг Ковач, за разви
тие, наука и околната среда - Ягош Зелснович, на 

Нсделко Шиповац, на 
Зоран Бингулац и министър без

ността в нашия регион
тович обосновавайки програмата на кабинета си. 

"Правителството ще положи допълнителни
усилия да насърчава и целенасочва отворено паз
арно стопанство за да се повиши стандарта и ук
репи социалната сигурност на гражданите.

Единственият начин да бъде решен пробле
мът в Косово и Метохия е диалогът на държав
ните органи в Сърбия с представителите на вси
чки национални малцинства в тази южна сръбска 
покрайнина” - каза Момир Булатовнч. В експо
зето си пред депутатите в двете камари на Съюз
ния парламент Момир Булатовнч посочи, че ре
шение за тоя проблем трябва да се търси в рам
ките на Републиканската Конституция на Сърбия, 
чрез обезпечаване на допълнителна защита 
правата на националните малцинства, като при 

опази единството на Република Сърбия.
”Непринципните и нелегитимни настоявания 

да се упражни натиск върху нашата страна по 
повод един типично вътрешен проблем, красно-

блема

Момир Булатович, нов съюзен премиер и Слободан Милошевич, 
президент на СР Югославия

След консултациите с лидерите на парламентарните партии, 
югославският президент, въз основа на конституционните си ком
петенции, предложи Момнр Булатовнч за кандидат-премиер на 
новото Съюзно правителство. В обоснованието на предложението 
си президентът Милошевич подчерта, че с досегашната си дейност 
Момир Булатович потвърди непоколебимото си определение 
осъществяването на единната югославска политика на мир, на
ционално равноправие н динамично развитие на страната.

Въз основа на член 96 алинея 3 на Югославската комституция, 
югославският президент Слободан Милошевич, след консултации 
с лидерите на парламентарните партинн предложи на Съюзния 
парламент за председател на Съюзното правителство да избере 
Момир Булатович, председател на Социалистическата народна 
партия в Черна гора.

В обоснованието на предложението си, президентът подчер
тава, че с досегашната си дейност Момнр Булатович потвърди 
непоколебимото си определение към провеждането на единната 
югославска политика на мир, национално равноправие и динамично 
развитие на страната.

В изявлението па президента Милошевич се казва, че Момир 
Булатович несъмнено представяна най-влиятелната личност в Чер
на гора, че се радва па огромната подкрепа на черногорския народ 
и, че се е афнрмпрал като политик с непоклатима югославска 
ориентиронка и безкомпромисен борец против престъпността и 
корупцията.

Ка то президент на Черна гора, той прояви привързаност 
принципните настоявания на нашата страна за равноправни отно
шения п открито сътрудничество с другите страни, н даде голям 
доприноеза укрепването и международната афирмация на СР Юго
славия.

на
към

това се

селското стопанство 
спорта
портфейл - Югослав Костич.

Новото съюзно правителство даде тържест
вено обещание пред депутатите в Съюзния парла
мент и след това проведе първото си заседание, на 
което бяха уточнени най-важните задачи.

речиво се проявиха именно във връзка с про 
в Космет”, каза Булатович и добави, че 'настоя- 
ванията на някои държави да помогнат в решава
нето на тоя проблем само още повече усложниха 
обстановката там”. По неговите думи, от страна 
на екстремните сепаратисти и терористи, тази по
мощ бе разбрана като пряка подкрепа на недо-

Танюг

ОТ РАЗГОВОРА НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ С ИБРАХИМ РУГОВА И ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА НЕГОВАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

НАЧАЛО НА МИРНАТА РАЗВРЪЗКА В КОСМЕТ
и национални общности в Кос
мет.Миналия петък президентът 

на Съюзна република Югосла
вия Слободан Милошевич ирис 
в Белград д-р Ибрахим Ругова и 
членовете на неговата делега- 

Лаязит Нуши, Махмут Ба- 
, Фехми Агани и Встон Су-

ДЕЛЕГАЦИИТЕ към
МилошевичПрезидентът

подчерта, че съвместното бъде
ще и равноправният 
сърбите, черногорците, 
цитс, мюсюлманите, ромите, 
турците и останалите граждани 
в Косово и Метохия, както и вза
имното уважение и толерант
ност са общ интерес па всички, 
които живеят в покрайнината, а 
насилието и особено терориз
мът са техен общ враг. Аз съм 

вора, който премина при откро- кго и състава на делегаци- уверен, че диалогът нрсдстапля-
вено изказване на становища но яхана албанците: Паязит Пуши, Ш| най-добрият начин за мирно-
най-важните проблеми в тази Махмут бакали, Фехми Лгани и то рСП1Пинне на спорните вън-
сръбска покрайнина.-Самосно- Цегон Сурои. В пея дсигьлни- роси, кого ще бъдат обсъждани
литически средства, чрез нелос- .гвл„„ ще бъдат включени още Ш| предстоящите срещи ма дсле-
редствен диалог на принципна два члена. гнциите”, каза югославският
основа, могат да сс намерят и президент.
приложат мирни, хуманни, спра- Постигнато е1 съгласие тези срещи да се
ведливи и трайни решения та проблемите в т ,1СЯ1<а седмици, а първата от гях ще се
Косово и Метохия. Гети решения трябва да сс 1 гпи към кр]1я па тачи седмици- 

на равноправието на всички граждани

Сръбският вицепремиер д-р 
Ратко Маркович ще оглавява 
държавната делегация, в ЧИЙТО 
състав са включени вицепреми
ерите Томислив Ииколич и д-р 
Милоиав Боич, министърът в 

ни Сърбия

живот на 
албан-

ция 
кали

Р - Тоаи разговор трябва да бт,- 
дс начало на мирното разреша
ване на проблемите в Косово и 
Метохия - изтъкна президентът 
Милошевич в началото на разго-

БИОГРАФИЧНИ ДАННИправителството 
Иван Седмак, съюзният вице* 
премиер д-р Владан Кутлсшичи
П0М01ЦНИК-МИПИСП.РТ.Т Радо-

Ноният съюзен премиер Момир Булатовнч, магистър по 
икономическите науки, е роден па 21 септември 1956 г.

Работил е като асистент в Икономическия факултет в Под- 
гориця, а пред 1989 година е избран зя председател па Централ
ния комитет ни Съюза на комунистите п Черна гора. От 1990 
до 1992 година е бил председател на Председателството на 
Черва гора, а от 199.1 до 1998 год. президент на Република Черна 
горя.

дятел на
служи си с английски, френски и италиански език, оженен е, 
баща па дпе деца.

слав Райкович.

Момир Булатович, черногорец но националност, е иредсе- 
Социплистическпта народна партия иа Черна гора,

основават



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯВ РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В НИШ

БЪЛГАРСКИТЕ 

РАДЕТЕЛИ НА ТУРИЗМА 

НЕ ПРИЗНАВАТ 
САНКЦИИТЕ

НА 24 МАЙ

ПРИЕМ В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО
По случий Си. Си. Кирил и Методий - Деня на 

слаияпскитп писменост и българската култура 
посланикът на Република България п СР Юго- 
слапня г-н Ивайло Трифонов ще даде прием в 
българското посолство в Белград па 24 май.

Па приема, който ще лапочие в 12 часа, са 
поканени видни политически и културни деятели 
от югославската столица, както и представители 

българското национално малцинство в Сър-

Трпчлснна делегации - представители па туристически фирми 
от гр. Велико Търново, посети Регионалната стопански кнмари в 
Ниш, където се проведоха разговори с представители па Камарата 
и Туристическата организация н наш пя град за възможностите за 
сътрудничество в тази област. След официалните разговори се 
проведе пресконференция, на която гостите от съседна България 
представиха туристическите възможности на град Велико Търново 

- Градовете Ниш и Велико Търново св побратимени преди но- 
вече от три десетилетия, така че взаимното ни сътрудничество има 
дълга традиция, - каза инженер Михаил Савов, началник упра- 

' Стопански дейности” в община Велико Търново. - Повече 
бил столица на България, така че в

па
бия. ❖❖ ❖

Паметта па двамата славянски просветители е 
чествана още през първото българско царство. 
Но идна робството и мрак покрива българските 
земи. Едва няколко века по-късно будни българи, 
умили в Русия, събуждат в душата на българския 
народ спомена за славянски те пърноучители Ки
рил и Методий. Първите следния ,;| нъзобиовява- 

традиция са свързани с Йоаким I ру
си, министър на просветата в Източна Румелия, 
който през 1856 година организира тържество в 

братя-просветители. През 1867 
замества болния си баща и учи-

влейис
от два века нашият град е 
истинския смистъЛ на думата изобнлствува с културно-исторически 
паметници и има какво да предложи на гос ти те си. Само на четири 
километра от града се намира село Арбанаси, 
архитектурата от ХУ-ХУП век, а тук наблизо е и някогашната 
резиденция на Тодор Живков, в която посрещаме и най-взпскатсл- 
иите гости. Почти няма дипломат, акреди тиран в България, кой то 
да нс си е почивал в този обект, включително и посланикът на 
Югославия. Известно ни е също така, че голямо число хора от 
Сърбия посещават Черноморието. Целта ни е град Велико Тър- 

бъде попътна станция на всички гости от Ниш до Черно

пе то па тазив което е запазена

чест на двамата 
година, когото 
лшцето, Христо Ботев произнася пламенно слово 
на празника на Кирил и Методий, и кое то отрича 
робското послушание и благодушие. По-кз/сно, 
през 1877 година Денят на славянските просве- 

най-тържсствено е бил отпразнуван 
българското опълчение (първата българска сво
бодна войска) в Плоещ.

След освобождението на България от турско 
робство 24 май се чества като официален праз

но во да
море, каза Савов.

Директорът на "Интерхотели” във 
Андреев каза, че тази корпорация разполага с десет хотела, конгре- 

търговскн център, както и добре оборудвани терени за спор- 
пнтерхогел” е бил домакин на редица европейски и све-

Вслико Търново Йордан и оттители

сен и
туване.
товни спортни първенства. Всичко това сс предлага и ма гостите от 
Югославия.

- Частната туристическа компания ”ВЕЛТ’ (от Велико Гър- 
ново) има свои представителства в 14 страни на Европа и бившия 
Съветски съюз, на конто смс готови да предлагаме и туристи
ческите възможности на вашия град - каза управителят на Ком
панията Иван Николов. Освен отдих, има възможности и за съв-

пик.

100 български марки на Български бизнесмени 
панаир в Лондон ще посетят Сърбия

Около 100 вида български вина бяха представени Като гости на кралевската Регионална стопанска 
Международния панаир на виното в Лондон от 19 камара, на тридневно посещение в Западна Сърбия

е вино- ще пристигнат стопански дейци от България, членове 
за тен- на Търговско-промишлената палата от гр. Бургас.

"Целта на посещението е да се повиши стокооб
менът между двете стопанства, който в момента не 
съотвества на възможностите. Запланувано е бъл-

местно организиране и на т.нар. познавателен туризъм, защото в 
околността на Велико Търново има 18 манастира, тук е починал и 
Свети Сава, а тая година сс отбелязва и 800-годишнината на мана
стира Хилендар. Готови смс, съвместно с ваши фирми да организ
ираме и такива обиколки на православни храмове не само в Юго
славия и България, но и в Гърция. През последно време е засилен 
и интересът на гостите от Япония. Защо човек, изминал хиляди 
километра да дойде до София, да речем, а да не може, поне за един 
ден да посети и град Ниш, сподели той. - И което е най-интересното, 
взаимното разплащане между туристическите организации няма да 
е в пари, а в стоки от вашия регион. Надяваме се по такъв начин да 
дадем стимул и на стопанското ни сътрудничество - каза управите
лят на компанията ”Велт”.

МП
до 21 май. Въпреки че Великобритания не 
производител, този панаир е барометърът 
денциите на световния пазар и за бранша.

В морето от над 1000 фирми, всяка с поне десет
ина различни видове вина. българското участие из
глеждаше скромно. България обаче е завоювала от- гарските бизнесмени да разговарят със свои

пазар. Затова говори фактът, Крушевац, Кралево и Ужице ’, поясни Момчило Бо- 
жович, секретар на кралевската камара.

Визитата ще се осъществи от 26 до 28 май тази 
и из- година. Организатор е представителството на Юго-

колеги от
лични позиции на този
че почти всички български винпроми и изби изнасят 
продукция за Острова. Най-силно на пазара във Ве
ликобритания е присъствието на винпромите 
бите от Сухиндол, Русе, Ямбол, Стара Загора, Пре- славската стопанска камара в София, 
слав. Шумен. Хасково, Свищов. Търговище и други В. Бойков

В.С.Б. градове.

ВЕЧЕР НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ В НИШКИЯ НАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ПАВЛЕ СТОЙКОВИЧ"

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ ИМА В НИШ
български език от Белград професионална помощ • Улеснение• За реализацията на това хубаво начинане българското посолство ще окаже материална, а катедрата 

за добросъседската комуникация и принос към задълбочаването на културните отношения между Сърбия и България
по

Българският език ще бъде телни хора, отправили взора см гарски език и плодотворна ра- 
дванадесетият чужд език, който към бъдещето на нашите много бота на Центъра за чужди езици 
ще се учи в Центъра за чужди близки народи и към бъдещите и Народния университет като 

ци към народния универси- им отношения в културата, ик- цяло, на тържеството бе изпъл- 
тет ”Павле Стойкович” в Ниш. ономиката и други области. А нена художествена програма. 
По този повод на 15 май в тези отношения трябва да бъдат Прекрасната българска реч от 
Центъра се състоя "Вечер на твърде развити и интензивни най-значителните литературни

във всяко едно творби на известни български
■ отношение,
■ защото са ни
■ необходими 
В именно таки-

ези

българската реч”, на която при
състваха българският посланик 

нас г-н Ива-
поети и писатели, освен на бъл
гарски и сръбски, прозвуча н на 
английски, руски, френски и ис
пански език. Гостите бяха въо-

——'----- - „пестоя си »
йло Трифонов, Г По впеми °а «У о0СЛапик
културният ата- \ бс «РиС

КТГ 3^. \ ‘22^
Живковия, до-\ ® бдаар^змолвоеги- 
цент Пенка Бара- \ №а 2 врт,зиа с ® во иКО«°

^П>аДов*;

У

ва отноше- ду шевен и от чудесните рецита- 
ния, за да ции на младите сръбкини Йо- 
бъдем опора вайка Кръстич н Тияна Томим, 

I едни на дру- които следват български език 
I ги, защото във Филологическия факултет в 
I се обичаме Белград.
А и уважава- 
в ме като

К. Георгиевкова от катедрата 1 
по български език 
към Филологичес
кия факултет в Бел
град и много други 
гости.

бъд-
От "Българска вечер" в Нишв съседи и 

цша братя.
Тая ве

чер ние се съб-
Както и останалите курсове, така и курсо- сигурн учебници, касетки, филми и други помо

лете по български език ще бъдат четириме- гала, а г-жа Пенка Баракова ще помогне при 
сепни - два курса в течение на една учебна го- съставянето и реализацията на учебните про- 
дина: от септември до януари и от февруари до грами.
юни - и ” степенувани” (първи курс - първа сте- Отговаряйки на въпроса дали ще има кавди- 
пен и т.н.). Обучението ще се провежда два пъти дати за курса по български език, г-жа Йова- 
седмнчио по 90 минути. нович заяви: ” Ако има кандидати например за

Управителката на Центъра Анджслка Йо- норвежки или персийски език, защо да няма 
ванович изтъкна в разговора нн, че в периода до кандидати за езика на най-близките ни съседи, 
началото на първия курс ще бъдат извършени Още повече, че голям брой бизнесмени и кул- 
всички необходими подготовки. Центърът е ус- турни институции от Ниш и околните места раз- 
тановил сътрудничество с посолството на Бъл- виват интензивно сътрудничество с партньори 
гария и катедрата по български език в Белград, от България. Всъщност идеята за откриване на 
от които се очаква материална и професион- курс по български език се роди именно в разго- 
алиа помощ. Посолството е обещало да под- вори с тези хора.

В поздравителната 
си реч управителката 
на Центъра за чужди езици г-жа НИС) което може и трябва да 
Анджелка Йованович подчерта улесни добросъседската ни ко- 
голямото значение на факта, че муникация и което може и тря- 
българският език е първият бва да бъде наш принос към за- 
език на един съседен на сърбите дълбочаването на културните 
народ, който е включен в про- връзки между Сърбия и Бълга- 
грамата на Центъра, и добави:

- Ние, сърбите и българите, 
вече цяло хилядолетие сме съ- фонов и градоначалникът Жив- 
седи, ще бъдем съседи още век- кович поздравиха гостите и по- 
ове и векове. Това наше събра- желаха успешни курсове по бъл- 
ние е събрание на доброжела- 

рахме тук, за да положим на
чалото на едно хубаво начина-

рия.
След като посланикът Три-

22 МАЙ 1998 г.©



_________ __________ ДЦРУГУ1 ПОТШАТ

птп1°пСТТА НА РУМЪНЧИТЕ в ЮГОСЛАВИЯ ДВОЛНА 
ОТ ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

СКАОБЩИНДНА И ТЕЛЕФОННА МРЕЖА СПЪВАТ РАЗВИТИЕТО НА БОСИЛЕГРАД-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОИСКА ПОМОЩ ОТ 

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И ВРЪЗКИТЕЛОЯЛНИ към 

ДЪРЖАВАТА, В 

КОЯТО ЖИВЕЯТ
• От 120 км регионални пътища в общината, само 30 км са асфалтирани и в това отношение общината 
е на последно място в републиката • ПТТ системата в общината е два пъти и половина по-неразвита 
от същата в републиката

Отговорът на

Туркуш зпяви че пГ Тем,,шуаРа Банатско възраждане” Аурел заяви, че дълги години се занимава с културоложките
за осъществяването4'"6 ° Сърб11я’и че е Д°бРе запознатсусловията заосьществяването на правата на румънското национално малцнн-

- От 1990 г.

. въпроса дали Босилеградска
община най-сетне ще започне ускорено да се раз
вива до голяма степен зависи от това 
развиват пътната и телефонната мрежа на тери
торията й. Засега острите проблеми в тези две 
области спъват цялостното й развитие. От 120 
регионални пътища в общината, само 30 км са с 
лоша асфалтова настилка. В изключително лошо

публиканската дирекция за пътища осигури сред
ства.

Миналата година започна изграждането на ре
гионалния път Босилеград - Любата - Крива Фея. 
Става дума за път с изключително значение за 
жителите на десетина села в общината, който е и 
най-краткото разстояние от Босилеград до Враня. 
Републиканската дирекция за пътища подсигури 

средства и миналата година 2 км 
бяха разширени с булдозер. 
"Необходимо е тази година да 
продължат землените работи на 
още 6 км и да се асфалтират 8 
км”, подчертава се в иска. В него

как ще се

км

внимателно следя обстановката, в която се намина

румънското малцинство, което е лоялно 
живее

правят за 
към държавата, в която 

- каза редакторът Аурел Туркуш. - В тази страна сърбите и 
румънците с векове живеят задружно. Румънското малцинство 
може свободно да удовлетворява духовните си потреби и зп това 
има подкрепа от страна на държавата, което особено ме радва.

се припомня, че регионалният 
път Рибарци 
който излиза на границата с 
Македония, също така не е ас
фалтиран и че ”тази година 
трябва да приключат работите 
на участъка с дължина 500 м, да 
се застелат с чакъл 3,5 км от пъ
тя и да се асфалтира участъкът 
от Рибарци до Бранковци с дъл
жина 4 км”.

Със средства от самооблага
нето и на общинската Дирекция 
за строителни площи и пътища 
ОС полага усилия да поддържа 

пътища,

Караманица,

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК
Това изявление 

Общността на 
славия

ни инспирира на разговор с представители на 
румънците в СР Югославия, призната от СР Юго- 

Румъния и Европейския конгрес на националните малцин- 
журналистн Йон Чижмаш, председател и Аурел 

Берлован, подпредседател на Общността на румънците в Юго
славия, и Павел Греонянц. председател на Съюза на културно- 
художествените дружества, който функционира в рамките на Об
щността, радушно се съгласиха да разговаряме. Казват, че заради 
пълното й признаване Общността на румънците в Югославия е 
единственият легитимен представител на това малцинство, осно
вана да спомага за осъществяването на националните права на 
румънците в Югославия, запазването на националната им иден
тичност и културните им традиции.

- Румънците в Сърбия и Югославия се радват на всички права, 
равноправни са, но и лоялни граждани към страната, в която живеят 
с векове, казват събеседниците ни. - В областта на образованието 
например е обезпечено школуване от първи клас до виеше обра
зование на майчин език. понеже и в Белград, и в Нови Сад успешно 
работят катедри по румънски език, а във Вършац и Учителски 
факултет. Румънците имат условия за пътно основно образование 
на майчин език в 13 основни училища, както и в още двадесетина, 
които, поради малкия брой ученици, работят до четвърти клас. 
Освен това към гимназията във Вършац има паралелки на ру
мънски език, както и в средното икономическо училище в Алибу- 
нар. Факт е също така, че 50% от учениците от румънската национ
алност се определят за образование на сръбски език.

Греонянц казва, че, неотдавна е била поправена и една ис- 
След две десетилетия, през последните две

кства. олетите -

Драган Тодорович

състояние са и некатегоризираните пътища. От 
191 км локални пътища само 12 км са с чакъл, а 
останалите са "черни” и често пъти непроходими. 
Според тези данни пътната мрежа в общината е 
на последно място в републиката.

Поради лошата пътна мрежа в общината 
автобусите на босилеградския ”Авто
транспорт” преждевременно се амортиз
ират, а предприятието няма средства да 
купи нови. Миналата година с пари от 
републикански източници беше набавен 
един автобус. Очаква се тази година от 
републиканския бюджет да бъдат отпус
нати пари за още два.

Сотир Сотиров

некатегоризираните 
възможност да изгражда такива. Републикан
ската дирекция за пътища през последните три 
години осигури средства за ремонта на десетина 
км локални пътища и за изграждане на един мост 
(към Гложие). Затова, както се посочва в иска, се 
налага да се окаже помощ при изграждането на 
тези пътища и през тази година.

но няма

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВИ 
ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ

Неразвитата ПТТ система в общината, която 
представлява вторият ограничаващ фактор за ус
корено развитие, сега създава големи главоболия 
на плановиците. Тази система, както се посочва в 
иска, два пъти и половина е по-неразвита от 
същата в републиката. На територията на общи
ната има само 1600 телефонни абонати и почти 
всички са в Босилеград и Райчиловци.

Преди пет години общината бе свързана с вът
решността чрез радиорелейна телефонна връзка, 
която дава възможност не само да се модернизира 
съществуващата телефонна мрежа, но и да се из
гради мрежа в селата, които все още са без теле
фонни връзки. Изготвен е проект и техническа 
документация за цялостното обхващане на тери
торията на общината в рамките на безжнчената 
телефонна система. ОС извърши допитване сред 
населението в селата, което показа, че хората са 
заинтересувани да въведат телефони у домовете 
си. "Вече е определен изпълнител на работата, 
извършени са и другите необходими подготовки, 
остава само проектът да започне да се реализира”, 
подчертава се в иска.

КАКВО ТЪРСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ?
Имайки предвид, че пътната и телефонната 

мрежа забавят развитието на общината, предсе
дателят на Общинската скупщина Сотир Сотиров 
осведоми за проблемите и новия републикански 
министър на транспорта и връзките Драган То
дорович, като поиска помощ за решаването им 
през тази година. ”Г1рез тази година е необходимо 
да приключи ремонтирането на асфалтовия път 
Райчиловци - Рибарци с дзлжина 9 км и на 
участъка на магистралата Босилеград - Власнна с 
дължина 6 км, човечето от които са на терито
рията на Сурдулишка община”, се казва в иска на 
председателя на ОС, в който се подчертава, че е 
необходимо в Босилеград през Драговищица да се 
посгрои мост, за чисто изграждане Институтът за 
пътища от Белград изготви документация, а Ре-

торическа неправда, 
години бяха открити и две нови основни училища за образование на 
румънци - в Селеуш и Барице. Събеседниците твърдят, че в срав
нение с другите малцинства в Сърбия, румънското отчита най- 
голяма дейност в организирането на културни манифестации, преди 
всичко в областта на музиката, фолклора, театъра..., в резултат на 
което съществуват тридесетина културно-художествени друже
ства.

Разбира се, не се оспорва и финансовата помощ, която полу
чават от републиканските министерства, от Покрайнинския сскре- 
тарият за осъществяване на малцинствените права в АП Вой- 
водина, както и от локалните власти.

РАЗВИТО ИНФОРМИРАНЕ
ни включват в работата 

и това.
- Имаме само две забележки.Защо не 

на държавните делегации на Югославия и Румъния, както 
че въпреки обещанията на предишното общинско ръководство във 
Вършац, все още не е обезпечено помещение за дейностите на 
Обищостта, така че все още сме под наем при КХД Лучафсрул , 

Чижмаш, Берлован и Греонянц. - Освен това, Общността на 
Югославия смята, че и финансирането й, както и на

в. Б.

ВЪВ ФОКУСАказват
румънците в
нейните членки, трябва да става чрез тази аполитичсска орг али

би било много по-рационално от досегашната прак-
или всяка конк-

СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯзация, което
тика всяко културно-художествено дружество, 
ретна манифестация да се финансират отделно от държавната каса. 
Миналата годиназа тези нужди румънското малцинство е получило

Именно тази трансформация беше и те
мата на съвещанието на икономистите от на
шата република, проведено в началото на ме
сеца в Ниш.

Най-много от тези предприятия са със се
далища в Белград, но има и такива, конто са 
в южната част на страната, както нишките 
Електронна и Машинна промишленост, тю- 
тюновитс промишлености във Враня, Ниш и 
Гнилаис и нишкото летище. Нишката Елек
тронна промишленост (ЕИ) със 85 
предприятия е най-голямата корпорация в на
шата страна.

Сега вече е известно, че второто триме
сечие на годината изцяло ще бъде посветено 
на трансформацията, а от Електронната про
мишленост Ниш оповестяват, че до края на 

месец ще имат оценка на стойността на

В. Бойко*

Въпреки че републиканското правитсл- 
нродължи срока за оценка на стойността 

до края на годината, трансфор-
ство
на капитала 
мацията на стопанството остава като една от 
възловите задачи на икономическата поли-

пет милиона динара.
Нашите събеседници казват, че румънците в Югославия имат 

достатъчно развито информиране, имайки предвид това, че поло
вин век, откакто излиза седмичникът "Либедггатеа ,също-толкова 
години и списанието за култура Лумина , след това Букурия 
копилор” - списание за най-малките,"Тинеретул е младежки вест- 

Обпщостта издава вестника ”Цувантул романеск , както и

тика за тази година.
Съгласно Закопа, собственическата тран

сформация може да станс автономно, по спе
циална програма и в договор с основателя в 
сътрудничество с републиканското прави
телство.

По-гол яма част от 64 564-те регистрирани 
предприятия в нашата република, в които ра
ботят 1 648 636 работника, трябва да се транс-

ник,

^«=Егг5
пито винаги когато с трябвало, както в дадения случай, отдаваха 

си за отбрана на родината, в която живеят, Поради това 
на световните сили във вът-

завненмн

живота

...“7“™да нн оставят на спокойствие, в мир и съдружие да живеем сз.с

в Югославия, Аурел Берлован, подпредседател и Павел Греонянц 
председател на Съклоза на културно-художествени-! е дружест пп па 
румънците В Югославия. Йокицо Доиило.ич ( Политика , 17 май)

формират автономно.
Най-голяма част от капитала обаче се на- 

75 предприятия с общо 300 000 рами ра в
ботещи. По решение на републиканското 
правителство тези предприятия що се транс
формират но специална програма.

този 
капитала.
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” РАБОТИЛНИЦА”ЗА 

КУЛТУРНИ ПРАВА
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

РЕАЛЕН ОТЧЕТ И 

СЪДЪРЖАТЕЛНА ПРОГРАМА Белградският център ти човешки прана организира на 16 май в 
Димитровград "културна работилница на която се водиха ратго- 
нори та културнит е права от аспект на българското малцинство. От 
името на организаторите д-р Ивана Симович - Хибер говори та 
универсалнат а декларация та човешки права приета на 10 декем
ври 1У4К г от генералната ансамблея на ООН. Разговорът се води 
по следните теми: демографски процеси, език, образование и ин
формиране. Исеки от участниците в разговорите попълни спсцалсн 
анкетен лист’, отнасяш се до редица въпроси, свързани с осъще
ствяването па определени нрава, като например какво е необхо
димо, та да оцелеят малцинстват а.

Изпълнителният отбор па Общинския отбор За период от една година Общинският отбор 
на СПС в Босилеград през миналата седмица об- на СПС в Босилеград е провел ) заседания, а ИI- 
с-ьдн отчета за работата на общинската органи- нълнителннят отбор - 22. Обсаждайки ориента- 
зацня па СПС п орнентацнонната програма та цнопнатн програма за следващия период от една 
работа през тази година, конто ще бъдат предмет година, членовете па Изпълнителния отбор яоце- 
на разисквания н на поредното заседание на Об- пиха като съдържателна. 11риемайкн финансовия 
щпнекня отбор. Членовете па отбора приеха фн- отчет за изтеклата делова година, членовете на

си за 1997 го- ИО заключиха, чс средствата па общинската ор
ганизация на СПС са използвани целесъобразно. 

Отчетният доклад беше изнесен от секретаря Осъществени са приходи от 153 202 динара и 
на Изпълнителния отбор Милчо Лазаров, а в раз- разходи от 117 354 динара.
иск пан пята участваха д-р Крум Наксв, Рашко Ки- Изпълнителният отбор на ОО на С 11С сс съг-
рнлов, Васил Таксв, Райко Карамфилов и Сотир ласи с инициативата на борческата организация за 
Сотиров. Констатация с, чс освен успешно про- изграждане на паметник-чешма в самия град (мяс- 
ведената изборна компания на социалистите в об- тото да бз.де определено допълнително) и {т.п- 
щината на местните, парламентарни и президент- гледаха няколко актуални из.проса във врмка с 
ски избори, успешно са реализирани и други за- работата па Изпълнителния отбор на Общинска- 
нлануванн дейности и задачи от програмата. та скупщина. м. я.

нансовпя отчет на организацията 
дина.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 00 НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ СА ИНФОРМАЦИИТЕ НА СПС
На 12 май т.г. в Димитровград заседаваха общински иенспонерски организации, 

членовете на Общинския отбор на тукашната ор- Анализирайки информациите от годишното 
ганизация на пенсионерите. Те обсъдиха и приеха събрание на С11С, присъстващите констатираха, 
информациите от годишното събрание на Съюза чс дейността па димитровградската организация 
на пенсионерите на Сърбия (СПС), състояло сс в на пенсионери те през последните четири години е 
края на миналия месец. Заместник-председателят била напълно в съответствие с програмната ори- 
на Общинската организация на пенсионерите ентировка на републиканската организация.

11а заседанието с разговаряно и за подобрива-

Освен д-р Ивана Симович-Хибер от Института за социологи- 
Криминологични изследвания, на срещата участва и д-р Бра-

От името начески-
кимир Стойкович от Факултета по политически науки. 
Гражданския съюз участва Божидар Джукич от Пирот,а също така 
и Драган Колев, директор на Народната библиотека в Димитров-

(ООП) г-н Димитър Славов, който е представял 
ООП на годишното събрание на СПС в Белград, пето на здравеопазване то на членовете на органи-

на Общинския зодията. В този смисъл с взето решение едно от 
помещенията в клуба на ООП да се приспособи.

запозна присъстващите членове 
отбор с основни те акценти от това събрание, като 
изтъкна, че с приет отчетът за работата на СПС така че веднз>ж седмично да се използва каго ам- 
за миналата година и че са утвърдени заключения, булатория. 
които би трябвало да бъдат спазвани от всички

град. А. Т.

Б. Д. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НА 

СЕЛАТА В
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАД

ФОРМИРАН ОО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
член на Главния отбор на пар- 

■ тията, който говори за про- 
; грамните й цели. Формирането 

на Общински отбор на Соци
алдемокрация поздравиха и 
представители ма Демокра
тичния център от Пирот, как- 
то и Драган Колев от името на 
социалистите в общината.

На 15 май тази година в Ди
митровград се проведе заседа
ние на членове и привържени
ци на Социалдемокрация - пар
тия, оглавена от Вук Обра- 
дович, на което бе сформиран 
Общински отбор от пет члена.
За председател е избран Иван 
Симов, а за членове на отбора ч , д\.:.. >
Милко Марков, Тодор Тодо- 
ров, Кирил Колев, Георги Ге- 
оргиев и Миле Митов. мнмник

На заседанието присъства 
и Драгослав Манич-Форски,

щинската скупщина на Бабуш- 
”Телеком”

Предстои подписването на 
договори със хора от бабушниш- ница и директора на 
ките села, желаещи да се сдо- от Пирот Джордже Мигач. Тъй 
бият с телефони. Колко ще стру- като все пак става дума за зна- 
ва нов телефонен пост зависи от 
отдалечеността на селото от Ба- ските домакинства от Бабушни- 
бушница.Така например в села- шка 
та Радининци, Грънчар и Бер- твърде сериозен разход, на сре- 
дуй, които са между най-отда- щата е договорено плащането да 
леченнте, цената е 5000 динара, се извърши на десет вноски. Ос- 
а за най-близкото Любераджа - 
3800. За селища като Долно и ла, в ход е договаряне за теле- 
Горно Кърньино новата придо- фонизацията на още 4 села в об- 
бивка ще струва 4800 динара. щнната: Камбелевац, Ресник, 

Това е договорено на състо- Горни Стрижевац и Братише-

гчг чителни ср>едства, които за сел-
т

■ - община представляват

А. Т.

вен договора за споменатите се-
Иван Симов, новоизбраният 
председател на 
социалдемократите в 
Димитровград

Ж*

ялата се неотдавна срещата вац. 
между представителите на Об- А.Т.ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В БОСИЛЕГРАД СЕ ГОТВЯТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ДИМИТРОВГРАД

ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ЩЕ СЕ ИЗПРАВИ 

СРЕЩУ КОАЛИЦИЯТА НА СПС И ЮЛ
ОБЕДИНИХА СЕ 

ГРАДСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СИПСпоред договора отборите с други въпроси, какъвто е тояОбщинските отбори на Де
мократичната партия, Демокра- трябва в срок от две седмици да Босилеградска община да стане 
тичния съюз на българите в предложат програми за сътруд- безмитна зона.
Югославия, Сръбското движе- ничество, въз основа на които да 
ние за обновление и Новата ко- се изготви съвместна гюлитиче- 
мунистическа партия на Югосла- ска платформа. Представители- както каза Радко Стоянчов, пре
вия в Босилеград ще формират те на ОО на ДП предложиха за ди всичко зависи от готовността 
опозиционен блок и съвместно основа на тази платформа да но- на общинските отбори да си сът- 
ще излезат на евентуалните служи възванието на отбора им, рудничат в духа на толерат- 
преждевременни локални избо- в което се изтъква, че "местните иостта. 
ри. Това становище възприеха политически дейци трябва да по- 
представителите на посочените несат отговорност за все по-гол- 
отбори на проведените неотдав- ямата корупция на локално ми
на разговори, по време на които во, беднотията и глада, унищо- 
подчертаха, че "властта от СПС жаването на селата, унищожава- 

общината може да се нето на природните богатства в

Миналата седмица в Димит- телят на СИП Данило Джор- 
ровград се проведе изборна кон- джевич представи пред присъст- 
ференция на трите градски ор- ващнте членове на органнзаци- 
ганизации на Съюза на инвалид- ята информации за дейността на 
ните пенсионери (СИП), на ко- СИП и потребителската коопе- 
ето бе взето решение тези ор- рация "Пенсионер”, която рабо- 
ганизации да се обединят в една ти в рамките на организацията, 
градска организация. Председа- На заседанието бе разговаряно и

по други въпроси, свързани пре
ди всичко с повишаването на 
жизнения стандарт на членовете 
и подобряването на тяхното 
здравословно състояние.

Дали опозицията в общината 
ще сформира коалиция, това,

в. Б.

ЗА ОО НА ЧК В ДИМИТРОВГРАД
ТезиЗЛАТЕН БАРЕЛЕФ отчетът заи ЮЛ в

превземе само с обединени си- общината, обезценяването на 
ли". На разговорите не присъст- образованието и здравното де- 
ваха представители на ОО на ло, неспазването на основните 
Сръбската радикална партия, малцинтвени права и за духов
но, както заяви д-р Драган Ан- ната нищета, страха и несигур- 
донов, председател на ОО на ДП ността”. Възванието, както бе- 
(този отбор беше инициатор за ше посочено, е приемлив пред- 

на разговорите), изборен маркетинг, но^според

въпроси, както и 
работата на СИП, ще се обсъж
дат на редовното годишно съб
рание, което трябва да се про
веде на 29 май т.г.

На заседанието бе избрано 
ръководство на градската орга
низацията, делегати за годишно
то събрание и членове на Надз- 
ирателния отбор.

На 16 май т.г. в град Блаце Югославската организация на 
Червения кръст и организацията на ЧК на Сърбия организи
раха тържество, на което присъдиха признания на общинските 
организации на ЧК от Югоизточна Сърбия, постигнали през 
миналата година най-добри резултати в областта иа кръво
даряването.

На тържеството бе връчен златен барелеф на ОО на ЧК от 
Димитровград. Признанието прие секретарят на организаци
ята Симеон Костов.

провеждане
"вратата на бъдещета коалиция представителите 
е отворена за радикалите". ДСБЮ, то трябва да се допълни

на
Б. Д-

Б. Д.
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БОСИЛЕГРАД
В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СТОПАНСКИТЕ КАМА
РИ ОТ НИШ И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГИД

” МИЛКОМЕРЦ” 

РАЗШИРЯВА 
ДЕЙНОСТТА СИ

30
ВКЛЮЧВА СЕ И 

”БАЛКАН”
РАБОТНИКА
ЩЕ

лег^дсь^общ^и^е^Г^мТткол^ерц^собственосп^н^мж^дия ^ам

бициозен бизнесмен Милчо Николов от Райчиловцн. Има 7 търго- 
Долна Любата °!,които 4 в Босилеград, а по ед.ш в Райчи^вци, 
МНС ПП.-3 мииЛ БраНКОВЦ"' Според Заключителния финансов ба- 
ППП шТапп = Година предприятието е отчело печалба от 47
ОШ Динара, а 12-те му работника редовно са получавали заплатите 
си. Макар че търговията засега му осигурява печалба, Николов 
предприема нови начинания, обмисля нови програми, преди всичко 
от областта на непосредственото производство.

В началото на този месец той откри тъкачна работилница за 
ръчно производство на детски одеяла.

"Засега разполагам

ПОЧИВАТ В 

БАНИ
Към края на март т. г. пред- гиона на Велико Търново. В 

ставители на Регионалната сто- рамките на това сътрудничество 
панска камара от Ниш пребива- свое място има и "Балкан”, пре- 
ваха във Велико Търново. В със- ди всичко като удобно място за 
тава на делегацията беше 
и Йордан Димитров, 
директор на гос- лшЛЩ 
тилничарско- 
туристичес 
ката орга
низация 4 
"Балкан” ш 
от Дими- щ 
тровград. Ш 

На 11 ■ 
май сто- ■

престой на пътуващите в 
двете посоки. В със-Тридесет работника в каучу

ковото предприятие от 
Димитровград (ГИД), които 
работят при затруднени 
работни условия, както и 
инвалиди от тази фирма ще 
имат възможност през юл и 
т.г. за почивка и релаксация 
в баните на Сърбия. В мо
мента тече записването на 
заинтересованите работни
ци, които за десетдневен пре
стой в курортите ще трябва 
да заплатят само 20 на сто от 
икономическата цена, 
докато останалите разноски 
(по 40 на сто) ще бъдат пок
рити от ГИД и Фонда за 
пенсионно-инвалидно 
осигуряване.

тава на делегаци
ята от Велико 

Търново бя
ха и Йордан 
Андреев, 
директор 

I на "Инте- 
рхотел”

I от Вели
ко Тър
ново

председа
тел на та

мошния ме
стен съвет по

с шест дървени стана, които откупих от 
тъкачния цех на Центъра за дизайн и маркетинг от Ниш, който не 
успя да организира тук производствения процес, и приех 8 работ
ника. От тях трима са от нишкия цех, а останалите са нови. Всъ
щност, новите пет работници са само на няколкомесечно обучение 
Разбира се, след като овладеят 
ствения

панска де
легация от 
Велико

и
занаята и навлязат в производ- 

процес и те ще бъдат приети на постоянна работа. Тогава 
се надявам да започнем и производството на други уникатни пред
мети , заяви собственикът на предприятието Милчо Николов.

Първата сделка за 300 детски одеяла, според думите на Ник
олов, е предназначена за ’ Симпо от Враня и ако качеството на 
одеялата задоволи критериите на вранския гигант, второта сделка 
ще бъде увеличена, а определено количество ще остане за свободна 
продажба в Босилеград и във вътрешността. Николов 
заинтересувани купувачи има както за одеялата, така и за други 
уникатни асортименти.

Търново на 
път за Ниш, се 
отби в Димит
ровград. Членовете 
на делегацията бяха гос
ти на "Балкан”. Още при пър- дейности Михаил Савов, както и 
вото посещение във Велико собственикът на най-голямата

туристическа организация в тази 
На 29 май т.г.в голямата част на България "ВЕЛТ" Иван 

зала на Центъра за култура Николов. За обхвата и значени- 
ще се проведе тържествено ето на тази организация доста- 
заседанис на скупщината на тъчно говори фактът, че разпо- 
гостилничарско-туристичес лага с над 4000 легла, 
ката организация ’ Балкан” Гостите от Велико Търново
по повод 50'Годишнината на между другото посетиха и По- 
фирмата. На заседанието ще 
бъдат връчени признания и 
на награди на най-заслужили- 
те работници от фирмата, а се 
очаква да присъстват и мно- 
гобройни гости и делови парт
ньори.

туризма, начал
ник-управител на 

финансово - стопанските

казва, че

Б. Д.
м. я.

ЗАПОЧНА ФАЛИТНИЯТ ПРОЦЕС В 
"СЛОГА"

Васил Такев неотдавна осведоми работниците 
(140 души), че от 6 май не са в трудово отношение 
и че се налага да преминат към Трудовата борса, 
където да ползват законните си права. По думите 
на Такев, една част от работниците повторно ще 
бъдат приети на работа в предприятието, след 
като се предприемат мерки за съживяването на 
гостилничарството и част от търговията.

Как ще се провежда всичко това, засега не е 
известно, понеже освен останалите многобройни 
трудности, предприятието дължи на поверители- 
те си 3 милиона динара. Главни поверители са 
работниците му, които не получават заплата от 
август 1995 година.

Доколкото не се съживи дейността на пред
приятието, следващата крачка е обектите му да се 
дават под наем или пък да се продадат, а то да се 
закрие.

гановския манастир и долината 
на река Ерма, където още по
вече се убедиха, че "Балкан” и 
Димитровград напълно заслу
жават да бъдат включени в мар
шрутите на "ВЕЛТ” като място 
за почивка. Гостите бяха приети 
и от председателя на Общинска- 

Търново е договорено сътруд- та скупщина Никола Стоянов,
след което отпътуваха за Ниш.

Досегашните 

работници са 

уволнени от работа
ничество между отделни стопан
ски и туристически организации 
от Нишки, респективно от ре-

В търговско-гостилничарското предприятие 
"Слога” в Босилеград, в което Стопанският съд от 
Лесковац на 6 май т.г. въведе фалитна процедура, 
се предприемат мерки за спасяването от по-на
татъшно пропадане на онова, което обективно не 
бива да бъде унищожено. Фалитният управител

А.Т.

РАДИЧЕВЦИ
В. Б. ГРЪМООТВОДИТЕ НА 

ОФЦЕФЕРМАТА СА 
РАДИОАКТИВНИ!?

В ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД още е във фаза на овладяване, засега производ
ството не е достигнало своя максимум.

Ръководителят на производствения процес 
Миле Цветков казва, че и с тази производствена 
програма, както и с другите две, които вече функ
ционират, не се осигурява дългосрочно и стаби
лно производство и работа за всички работници. 
Със сегашните три производствени програми 
(кварцови печки, пластмасови кутии за прекъсва- 

загягащи клеми) е осигурена работа за дваде
сетина души от общо 38-те работещи в цеха.

Според думите на Цветков, изходът е изра
ботването на дългосрочна и стабилна производ
ствена 
поне
да работят при условията на сегашните три произ
водствени протрами.

Трета
производствена

програма

Съществуващите два гръмоотвода на овцефермата на "На
предък" в с. Радичевци са радиоактивни, но все още не е из
вестно кога ще бъдат подменени.

В това босилеградско предприятие не крият, че гръмоот
водите не съответствуват на нормативите за защита на насе
лението и на околната среда. Подчертават обаче, че нямат 
финансови възможности да ги подменят с безопасни, като до
бавят, че за демонтирането на сегашните гръмоотводи, съх
раняването на радиоактивния материал, изготвянето на проект 
и за монтирането на нови са им нужни около 50 хиляди динара.

Радиоактивните гръмоотводи са монтирани преди десетина 
години - при изграждането на обектите на овцефермата.

чи и
От средата на март тази година в цеха на Елек

тронната индустрия от Ниш в Босилеград започна 
производството на нова продукция - затягащи кле
ми, които намират приложение при различни ви
дове електролрекъсвачи. Запланувано е месечно 
производство от 100 000 бройки. Но тъй като това 
е нова производствена програма, чийто процес все

програма, в която ще бъдат ангажирани 
над 50 на сто от работниците, а останалите

в. Б.м. я.

• ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

БОРОВЦИ ЩЕ ВЪЗОБНОВЯТ 

ЧЕРКВАТА СИ НОВИ ПЪТИЩА, ТЕЛЕФОНИ, 

ЖИЛИЩА...Малко са селата в Димитровградска община , в които нс с имало
Света Iроица е в отча-черква. Борово не е сред тях, но черквата 

йващо състояние, както впрочем и в много други села, къдетос имало 
черква Затова група жители от Димитровград, но произход от Борово, 
които все още поддържат врътки със селото, са решили да организи
рат ак^Гя та възобновява.^ на черквата. Ето техния апел за помощ 
при реализацията на това начинание, отправен към всички боро.щщ 

'Нашите деди са ни изградили училища, черкви, манастири... У ш- 
лищата останаха без деца, черквите и манастирите - без вярващи. К. го 
последица от нашата небрежност от черкви те като крепост и ш . я. 
та писмеността и идентитста останаха само основите. Наш свещен 
дълг с да вътобиоиим тези светилища, да запазим завещанието на 

предци, а на идващото поколение - да продължи .а зи . рвдиния. 
Боровският дух все пак е по-силен от заспалата ни съвест. С..с

428(12-635-1 -336; с предназна- 
в Борово (Барйе)”.

Дирекцията за строителни площи и пътища миналата година похарчи за различни комунални 
3,5 милиона динара, а тази година се очакна и хазната й да се влеят около 5 милиона

зи година Дирекцията ще финансира или пък 
ще участва във финансирането на редица зна
чителни обекти в града. Сключихме договор с 
Телеком в Сурдулнца и околните села да про
караме телефонна мрежа и да пуснем в дей
ствие дигитална центала с 4050 номера. Рабо
тите са започнали, значителни затруднения 
няма, така че това благородно начинание ще 
приключи до края на годината”, изтъкна Ву- 
кашипопич. Миналата година в Сурдулнца бе
ше изграден басейн, а сега се уреждат площите 
около него. Вукашинович подчертава, че до 
края на годината ще приключи изграждането 
и обзавеждането на жилищна сграда с десет 
солидарни жилища.

интимности
"Ма територията на нашата община до кр- 

годината ще разгърнем по-богата кому-ая на
пална дейност в сравнение с миналата година, 

пред нашия вестник Горан Вукашинович, 
директор на Дирекцията за строителни площи 
и пътища в Сурдулнца, която е инвеститор или 
съинвеститор на комуналните и инфраструк
тура обекти в общината. Той подчертава, че 
миналата година Дирекцията е похарчила за 
различни комунални обекти 3,5 милиона ди
нара и че в хазната й тази година трябва да 
бъдат събрани около 5 милиона динара.

Освен поддържането и изграждането на 
некатегоризирани пътища в селата и на други 
инфрпетруктурпи обекти в селата и града, та-

каза

нашите

акцията за реконструкция на черквата 
внесете сумата на събирателни сметка 
чение "за реконструкция на черквата А.Т.

22 МАЙ 1998 Г.



СЪВЕТИ НА ПЧЕЛАРИТЕДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ КРИЗАТА 

В ЗК ”БАБУШПИЦА” РАБОТА НА 

ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ МАЙТоиГшн да се напрани всичко възможно, за да Бакьоп дол, цехът по нптомсхппикп и, разбира се, 
се преодолее кризата (една от миогото досега) а собственото производство, I з.П китоджиро-сме1- 
земеделската кооперация "Бабунннща" в Вабу- ката па кооперацпяга е блокирана, договорено е 
„шапа' А гова може да стане ако веднага започнат представители на кооперацията, засднос предста
ва паботятопределеии цехове или деловнеднштн внтелн на Общи иска га скупщина, да посетят Мин- 
„ рамки ге на кооперацията. нстерствого за селско сгоианство, за да се намери

Това е основното заключение от общото сз.б- начин да се отсрочи плащането на дълга на коон- 
на членопетс на кооперацията, на което ерацнятв кз.м ’ Агробанка”. Но все нак за реали-

зациита на всичко договорено може би пай-важ-

(Мродължснис от миналия брой)

ПОДСИЛВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ ЧРЕЗ НАЛИТАНЕ
семейства не са еднакво силни и има пчелниВсички пчелни

ссмсйсз ва, които при медоез.бирането отглеждат млади н юли, така 
че по това иремс пропускат да събират нектара. Затова зои се- 
мсйствя се подсилват чрез нализано, а зова става, когато зова 
пчелно семейство се доближава до силно нчелно ссмейсзж., за
почнало да събира нектар. Входовете на тези ссмсйсзва |рябв 
са на еднаква височина и в еднаква посока, като при това разменяме 

кошерите. На връщане пчелите, натоварени с нектар,са 
блокират майката да не снася яйца. Младите 

включва /- в медособора от

ранно
присъства и председателят па Общинската ску
пщина в Бабунннща Драган Божнлович. Офор- мото с да бъдат преодоляна лошите отношения 
мена е работна група, която трябва да направи между заетите в кооперацията. Без сговор и един- 
предложение кон делови единици най-напред ще ство в колектива нищо не може да се постигне, 

работа. На самото събрание бяха посо- поръча председателят на общината Драган Ьожи- 
ченн цехът за преработка на мляко, фермата в ловим. а.т.

ада

започнат
местата на
добре приети, а те
пчели ио-рано започват да летят и се 
двете семейства.

Една от мерките е и 
ЗАСЕНЧА В АНЕ НА КОШЕРИТЕ
При високите температури, ако кошерите не са засенчени, пче

лите се активизират само сутрин и късно слсд обед за събиране на 
нектар, а през деня те се трупат по стените, Дъната и на входовете 

Затова кошерите се засенчават с рогозки, храеги,

НОВИНИ ОТ ДЕРЕКУЛА ■■■■■■ 
• НАШУШКОВИЦА

Реконструкция на 
електромрежата

селото ис можеха да идват автобуси и товарни
камиони.

Наскоро п този проблем ще бъде решем, за
що го предприятието 'Ерозия” от 11иш неотдавна 
започна да ремонтира и разширява споменатия 
мост. Чака че 34 д последното и ши- 

Ракитаще"свирне”
години слс 

щя нане на влакчето ”Чиро” в на кошерите.

^ Ако дните са много горещи, а пчелникът е на припек, входовете 
па кошерите се обръщат назад, за да се създаде въздушно течение

предприятие абтобус.Е ле ктроразнредел 1 ггел»ю го 
"Комарнца” от Бабунннща тези дни започна да 
ремонтира електромрежата в Нашушковнца.

Това село е електрифицирано преди 30 години. 
За построяването на мрежата тогава бяха използ- 

дървенн стълбове, а прокараният ток беше 
монофазен и със слабо напрежение. Сега 
ставят бетонни стълбове, както и жици за три
фазен ток. Същевременно ще бъде построено и 
улично осветление в центъра на селото.

Планинари посетиха 
Звонска баня и 

Поганово

през гнездото.
Влагане на празни пити в магазините за мед
за преработка на нектара, понеже в него има голямо количество 

и затова пчелите напълват 1/3 от обема на килийните с пресен 
нектар. Сгъстяването на меда продължава 5-6 дни и пчелите пре
насят гъстия мед в по-горните килийки. Затова е необходимо да се 
обезпечи ио-голяма площ с празни килийки, а това се постига със 
слагаме на пити - магазини. Те се слагат на плодника, а магазинът с

вани
сс по

вода

По време на първомайските празници в Звон- 
За реконструкцията на електромрежата на- ска баня пребиваваха 100 планинари от нлани- 

шушковчанн ще дадат но 500 динара и по 3 тру- царското дружество Железничар от Белград, 
додни. "Ако времето позволи, реконструкцията Те бяха настанени в частни вили, а се хранеха в 
на електромрежата в нашето село ще бъде завъ- ресторанта на хотел Мир .В програмата им бяха 
ршена до края на този месец”, заяви "кметът” на включени изкачвания по склоновете и зъберите 
Нашушковнца Александър Милков. на Влашка планина, Асеново кале, Ветренско сз-

прссния мед - отгоре.
Подготвил: Гошо Митов от Босилеград

гЖиена ма чмгитие/ги
еро и други планински възвишения.

На връщане белградските планинари 
ха Погановския, Суковския и Темския манастир.

В този край пребиваваха и около 60 планинари 
от гр. Сомбор, които бяха настанени в училището 
в с. Поганово. Сомборските планинари посетиха 
п Звонска баня, а ръководител на групата беше 
една 83-годишна госпожа, която преди 34 години 
с пътувала с прочутото влакче ”Чиро” по доли
ната на река Ерма.

ПО ПОВОД "ИНАТ ЗАТВОРИ ПЪТ" ("БРАТСТВО", ОТ 
24.04.1998.Г.)

лосети-• РАКИТА

Разширява се мостът 
на Беринска река

” ДОБРОЖЕЛАТЕЛ”
Моля ви да публикувате нашия отговор на писмото от Боян 

Найденов, което беше поместено под заглавие "Инат затвори път” 
във вестник "Братство” от 24 април тая година.

Сведенията, които изнася в писмото си г-н Найденов са неточни 
и тенденциозни. Истината е съвсем друга, а не както той я е пред
ставил. Всъщност, Боян Найденов, заедно с още наколко негови 
съселяни, жители на село Барне, през 1991 година на инат про
карали нов път, при което унищожили частни обработваеми пло
щи, чийто собственици отсъствали.

Как се стигна до това? През лятото на 1991 година Общинската 
скупщина в Босилеград изпратила булдозер със задачата да 
сти селския път в с.Барйе, съществуващ повече от сто години, който 
свързва всичките махали в селото с най-важните обекти - учи- 

гробища. Вместо това, Боян Найденов (който 
постоянно местожителство в гр. Бар. Черна гора), с още нек

олцина други свои съселяни наговорил представителя на Общината 
инж. Живко Стоилков, вместо да се почисти стария път, да се 
прокара нов, без да са получили съгласие от страна на с 
ниците на имотите, през които минава трасето му. По такъв начин 
те унищожили чужди обработваеми площи.

Жителите на село Барйе. Босилеградско, неколкокр;.гно нас- 
тоявяха пред Общината да бъде почистен старият над сто години 
селски път, регистриран в кадастралните книги и дори се бяха 
съгласили да участват в разноските за това мероприятие, но впо
следствие се отказаха, след като видяха, че под въздействието на 
Мнлча Лазаров и Боян Найденов не се почиства тоя, а се прави нов 
път.

Преди три години село Ракита се сдоби с ас
фалтов път, минаващ по трасето на някогашната 
теснолинейка. Тогава обаче остана неразширен 
каменният мост на Беринска река и затова в

Й. Миланов

ЗАПИСКА ОТ БОРОВО
I почи-Голямата любов на баща ми към родния край 

ни накара да го обиколим и ето какво забеляза- 
хме: у

%Село Борово е само на десет километра от 
Димитровград, а когато човек дойде там, струва 
му се, че се намира далеч от цивилизацията. Верка 
Стоянова, 78-годишна старица, която със съпруга 
си Стоян живее в махала Адамовци, казва: "От
как децата си отидоха, като че ли и Господ дигна 
ръце от нас. А тук беше като в гъмжило. Във 
всяка къща имаше живот, а и някак си по-хубаво 
се живееше.” Недалеч от тяхната къща е и сгра
дата на някогашното училище в Било, която все 
още устоява на вечните ветрове и новото време.
По стените още не са заличени надписите от ня
когашните ученици, сега вече хора на средовечна 
възраст. "През петдесетте години тук се учеха 
над сто деца, имаше двама даскали. И квартири за 
тях направихме в училището. А сега, ето вижте,- 
всичко е изпочупено, няма нито едно стъкло на иимиинмшя 
прозорците” казва дядо Стоян. "Най-близкият ни 
съсед е на два километра”, допълва го баба Верка , ^ 
на сбогуване с видима тъга в очите, че остават пак : 
сами

лшцето и селските 
има~ 4^;:
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Следователно, Боян Найденов не е доброжелател на село Бар

йе, а напротив, без съгласието на собствениците той е прокарал 
път, който да служи само на него и неговите роднини, а не на селото.

стр. инж.Стоян Найденов и Станиша Найденов, Враня
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БОСИЛЕГРАД

Възстановена е автобусната 
линия през Бесна кобила

Баба Тинка и дядо Лека преди 10 годиниПред нас се извива скоро прокаран път, но 
вече зараснал в трева. Вляво се разкрива гледка 
към село Верзар, а вдясно - към село Барйе. Вси
чко това е било Борово.След 15 минути стигаме 
до махала Масларци. Знаем, че жив човек няма в 
нея, но на една порта ни посреща баба Тинка Ле- Дими тър, които с недоверие ни гледат кои сме и 

Тя ни гледа учудено и любопитно пита но Щ° сме. Влизаме в къщата, в голямата, но студена
стая. Още не са наклали огъня. "Нямаме време ”,

ПрезТудовица, Илинден, Попова долина и Се
лище стигаме до махала Шотинци в Барйе. В ед
инствената къща срещаме баба Марпка и дядо

От средата на този месец "Автотранспорт” възстанови рейсовата 
линия Босилеград - Враня през Бесна кобила. Както е известно, поради 
неподдържане на пътя тази автобусна линия се прекъсва всяка година

кина.
кой случай сме тука. След като разбра намер- 
енията ни, с насълзени очи каза: ”В тази махала казват. Баба Марика ни поднася кафе. Това е от 
вече никой не живее. И аз живея в Цариброд, тук рт>ж- Не е като вашето на града, но е по-здраво! 
съм само да обиколя къщата. Мъката е голяма. А До преди десетина години и те са имали 80 овце, 10 

тук с дядото изродихме и отгледахме децата, а говеда и два коня. А днес? 
те пръснаха по бял свят. На гърба си нося 85 И така от махала до махала изброихме само 85 
години но нещо още ме влече тук. Дядото почина стари хора. Сърцето ми се свива , защото до 1953 
и последното му желание беше тук да го погре- г. тук е имало над 1800 жители. Днес, накъдето и 
бем... Да видите гробищата, черквата... Старите Да тръгнете, до най-близкия съсед трябва да из- 

как почиват мъртвите така живеят минете един-два километра.
Връщаме се назад, а Боровско поле като че ли

от средата на есента до средата на пролетта.
Засега линията се поддържа четири пъти седмично - в сряда, петък, 

събота и неделя. В сряда, петък и събота автобусът от Босилеград 
тръгва в 5 часа сутринта, а от Враня в 14 часа; в неделя от Босилеград в 
14,15 часа, нощува във Враня и в понеделник в 5 часа се връща за 
Босилеград.

Заради възстановяването на автобусната линия през Бесна кобила 
са извършени малки изменения в разписанието на рейсовете на мест- 

Босилеград - Горна Любата. В понеделник, събота и недел
останалите дни

ето

говореха, че
поколенията.” На гробищата паметниците едвам 
се забелязват, а до черквата и не стигнахме. Само ни пита докога ще бъде така. 

дъбове наоколо скриват тайната за

ната линия
от Босилеград няма да тръгва автобус в 6,30 часа, 
изменения няма - от Босилеград за Горна Любата в 6,30 и 14,15 часа и 
Горна Любата за Босилеград в 8 и 16 часа.

а в

столетните 
погромите на боровци.

Записа Мария Петрова, ученичка от VIII клас, 
Димитовград М. я.

© 22 МАЙ 1998 г.



НАШЕНЦИ В СВЕТА НА НАУКАТА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ПОЕТИЧЕСКА ВЕЧЕР В НИШ

ОЩЕ ЕДИН
ДИМИТРОВГРАДЧАНИН 

С НАУЧНА ТИТЛА

В ПАМЕТ НА ВУКИЦА 

ИВАНОВА-СТОИМЕНОВА
На 19 май т.г.
вечер в памет гапотипптп!1”0" "п Учи™ския Д°м в гр. Ниш се състоя възпоменателна поетическа 
бяха Литературната общност „Т„С:1 ®Ук“Ча Иванова-Стоименова. Организатори на поетическата вечер 
турни творци и Издателство?Братета0о“ИДаКОВИ" ’ Д|>уЖССТВОТО на "Росветните работници-литера-

■ Г. се сдоби с научната титла магистър по строителните
За жизнения и творчески път 

на поетесата говори д-р Славо- 
люб Обрадович, 
критик, а за сътрудничеството й 
в изданията на Братство” Ден
ко Рангелов, главен и отговорен 
редактор на списанията и изда
телската дейност. Спомени за 
поетесата възкреси Богдан Ник
олов, неин дългогодишен прия
тел и сътрудник. Поетесата 
Милка Христова - Станоевич 
прочете стихотворението "Вул
кан , посветено на починалата 
неотдавна поетеса.

На поетическата

- Утвърждавайки се на стра
ниците на сп. ”Мост” като ав
торка на стихове, изпълнени с 
обич към всичко човешко и бла
городно, Вукица изгражда свой 
поетически почерк, който се из
явява в стихосбирките й "Насън 
и наяве”, излязла на сръбски, и 
"Усмихнато слънце” на българ
ски език. Тя остави дълбока сле
да и в областта на преводаческа
та дейност. Стоименова е съста- 

преводач на сборника 
”Невенов венец” - стихове за де
ца от сръбския поет Йован Йо- 
ванович Змай 
"Братство” през 1986 година. 
Нейно дело е и сръбският превод 
на драмата "Другата смърт на 
Жана д’Арк” от Стефан Цанев, 
играна на сцената на Нишкия на
роден театър.

Въодушевена от богатство-

науки.
литературенПред тричленната 

Нишкия и комисия, съставена от професори от
ната публнкп ®°садскня строителен факултет, и многоброй- ната публика от колеги, роднини, приятели
™РскатГсХзТп “ П° бЛеСТЯ.^ “ач™ защити магис
търската си теза под название: Анализа линийских система 
са полукругим везама штапова у чворовима”
ото село ЛГопн°,ВнГДеНгРе3 1958 ГОДННа 8 Димитровградск- Рна Не вля. Гимназия е завършил в Димитров-
1983гол.^РкизтоЛН1Ш факултет 8 Н1,ш « е дипломирал през 
1УЬЗ година. Като строителен инженер е работил в стронтел-
в нишкияПРС>ТНе РЗДН1 от Димитровград, а за асистент нишкия Строителен факултет е избран през 1989 и 
преизбран през 1993 година. Аспирантура в същия факултет 
е записал през 1986 година и всичките изпити е положил с 
десетка. Публикувал е тридесетина научни труда и е 
участвал в голям брой конгреси и конференции в страната и 
чужбина. Непосредствено е ръководел изграждането или е 
вършил професионален надзор над изграждането 
брои обекти, предимно високи строежи, 
лен проектант или проектант-сътрудник е проектирал обек
ти с над 15 000 м~ ползваема площ. По такъв начин той 
успешно съчетава теорията и практиката в строителството, 
което не остана незабелязано от комисията.

Да напомним, че един от асистентите в Строителния фа
култет в Ниш е и м-р Миомир Басов, инженер по архитек
тура, също от Димитровградско.

и почитатели, с

вителка и

вечер при
състваха нейните близки, прия
тели и сътрудници, както и мно- 
гобройни почитатели на нейно
то творчество. Бяха рецитирани 
нейни стихове, между които и 
три стихотворения, удостоени с 
втора награда на Литературния 
конкурс за творци-българи, жи
веещи в Югославия, проведен в 
гр. Кюстенд!

Говорейки за

издаден от

на голям 
а като самостояте-

Вукица Иванова - Стоименова то на лирически мотиви и чув
ства, стремежи и драматически

даннята на -“ ВуК‘*" » народни песни Г&^ГоТпре?^
‘ пжпавянето нп питрпято Риноса и в развитието и ГОдина издателство "Братство” печата сборника

^рит^в Югославия^^енк^Рангелов^ежду*другото * бе™ ”
изтъкна:

В. Димитров
д. Р.

ИНТЕРВЮ С АКАДЕМИК АНТОН ДОНЧЕВ, АВТОРА НА "ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО"

ВСЯКО ВРЕМЕ Е РАЗДЕЛНО
* Г-н Дончев, колко времето, в 
което ние живеем сега, е раз
делно?
- Вижте, всяко време си е време раз

делно - няма защо да се лъжем. Проб
лемът е нещата, които се явяват, да се

ска. Компютърът обаче (аз имам 5 ком
пютъра) предложи сериозни изкушения. 
Особено "Интернета’ ! Това пряко въз
действие върху
земното кълбо! Новите електронни игри, 
които, за разлика от телевизията и ки
ното, ви правят активен участник е из
кушение, което атакува вашия живот, ва
шето време - на вас просто не ви остава 
време за друго.

* Все Пак ще удържи ли книгата и 
тоя Път?
- Ще удържи, но вероятно временно 

ще се превърне в другото. Първо ще пре
мине в слуховото възприятие, защото хо
рата ще имат възможността да възприе
мат литературата по времето, когато на
пример пътуват. Предполагам, че самата 
компютърна техника ще си намери начин 
за книгата. Извинявайте, ама ако върху 
една касетка е събрана "Енциклопедия 
Британнка” от 52 тома, тогава?!? Но все 
пак в самото четене, в самото пипане на 
книгата, в самото уединение, в самото до
пълнение на това, което липсва на кни
гата и вие трябва с фантазията си да го 
добавяте, тази активност на отношени
ето читател-автор не може да бъде ком
пенсирана от никакви средства. Затова 
нека да се надяваме, че все пак книгата ще 
оцелее. Как иначе ще славим светите 
братя Кирил и Методий?

* Г-н Дончев, Вие сте съвсем 
отскоро в Димитровград, но все 
Пак имате известни впечатления 
на нашето градче?
- Вярно е, но на нас ни се струва, че 

Димитровград е по-голям град, отколк- 
ото можехме да предположим. И е близо 
до границата. Преминаването на тази 
граница ми припомни, че първата гра
ница, която аз минах през живота си пре
ди 38 години, беше същата тази граница. 
В своите бележки съм записал: ’ Потре
саващо е това, че като минеш границата, 
виждаш същите треви, същите дървета,

* Значи ли това, че електрон- същите хора, и ако си един ррзуменчовек 
пише медии и компютърната се питаш: Боже мой, ама всъщност за 
техника няма да могат да изш- какво служи тая граница, кого разделя 
ласкаШ книгата каСПо една от тя? Може би е за добро, но тази вечер се 
най-важните Придобивки на сее- случи нещо съвсем излишно, та имах въз- 
точната култура? можността (стоях три чаен на границата),

_ 7 71 отново да си мисля за тези неща...- Вие ми задавате един от най-страш
ните въпроси. Когато се появиха киното 
и телевизията, книгата, горе-долу, усти-

тази мярка зависи колкото от отделния 
човек, толкова и от правителствата на 
отделните държави. Специално на Бал
каните, сложилите се исторически усло
вия, враждуването, освен приятелството, 
трябва да бъдат доведени до степен на 
познание, а не на емоции.

* Да се върнем, г-н Дончев, към 
културата и По-точно - литера
турата. Какво е мястото на 
книгата в настоящия момент в 
България?
- Положението й е много странно. 

Българската читателска публика беше 
залята от огромно количество литерату
ра, много голяма по заглавия, но с много 
намалени тиражи. Има повече автори, 
които можеш да прочетеш, по никой не 
може да завладее голяма аудитория. Вкъ
щи е идвал, Бог да го прости, Лудгвнст, 
един от стълбовете на Нобеловия коми
тет, а и аз съм ходил в неговата къща на 
гости. Неговата най-успешна книга, не
говият бестселър беше печатана в 60-70 
хиляди екземпляра. Преди мен ме изда
ваха в 100 000 екземпляра, а сега ме из
дават в пет хиляди.

Наред с това се издава невероятно ло
ша литература. Това е безвкусица и иро- 
стащина, и порнография и аз пс мога да 
не помисля за нещо много трагично. Ине 
ореваваме света, че в момента вз>в въз
духа има ша, нш ши... нула, нула нула 
...нула шест олово, и че нас пи отравят с 
олово. Кой проверява обаче с каква отро
ва нас ни обработват духовно? Защо през 
цялото време си приказваме за тялото, за 
диети, за фитнес, а нашата душа я 
оставяме да бъде малтретирана. Това е 
страшна грешка, която ще доведе до мно
го печални неща. Но въпреки всичко, има 
литература в България, издава се, чете 
се, и, слава Богу, оптимистично ви каз
вам, има възраждане в смисъл, събужда 
се интересът към книгата, към истин
ската българска литература.

всеки отделен човек на

решават чрез разговор, а не чрез насилие. 
Просто исторически е доказано, че на
силието не довежда до нищо. Христос не 
е държал меч, мечът е бил в ръцете на 
тези, които са го разпънали. А той е побе
дил!

Цялото християнство повтаря една и 
съща молитва "Отче наш” в продълже
ние на две хилядолетия. Струва ми се, че 
и ние сега трябва да си изберем една та
кава молитва, както му казват "кредо”. А
това е на латински първо лице на глагола 
вярвам, или на славянски "верую”.

* Кое е Вашето верую?
- Искам да ви се изповядвам като чо

век. В какво вярвам аз? Човечеството е 
създало досега своите духовни богатства, 
използвайки отделните нации. Цялата

Антон Дончев

величието, това е синтезът, това е само
битността. Всеки народ владее част от 
богатството на човечеството и негова за-

световна култура всъщност е един огро
мен оркестър, в който всеки народ си има 
някакъв инструмент.

Нека италианците да са пианисти, гер
манците да свирят тръба, може България 
да е само една гъдулка, но световната 
култура е възможна само благодарение 
на разликите и съзвучието на тези раз
лики. Затова цялото духовно богатство, 
което една нация е създала, тя трябва да 
го запази, не само защото е нейно, а за- 

бщо.Защитавайки това, което

дача е да го покаже на други те народи, за 
да ги направи по-богати и по-щастливи. А 
такова богатство ние имаме. По-специ
ално - народното творчество на балкан
ските народи е невероя тно, а хората ня
мат хабер. Затова нека да защитаваме 
собствената си култура, не затова, защо
то е наша, а защото е обща и да се опи т
ваме да разберем тия, кои то са около нас. 
Това е моето верую.

* НаиионализмъШ, г-н Дончев, е 
може би един оСи най-наболелшие 
въйроси на Балканите.
- Всичко е въпрос на мярка. Вижте 

какво, националното самочувствие е ка
то захарта в човешкия организз.м. В оп
ределени граници една нация е здрава, тя 

национално самочувствие. Ко-

щото е о
имаме ние, ние всъщност защитаваме ду- 

богатство на цялото човечество.ховното
Тези, които се опитват да залеят света с 
една култура, било то американска, 
френска или китайска (както вероятно и 
ще стане един ден), правят една огромна 
грешка. Заличаването на разликите и ли
шаването на самобитността на отделните 
култури е смрът. Това е огромна загуба, има свое 
- за човечеството, разбира се. гато се качи над нормалното, появява се

Големите култури са един синтез, шовинизъм, появява се омраза към дру- 
Какво представлява американската кул- гитс шщии - ксенофобия. Но какво става, 
тура? Една англосаксонска култура, во- когато това национално самочувствие 
дена от англичани и германци, обогатена падНе под нормалното? Стига се до на- 
от културата на местното население - ин- ционална смърт! Та въпросът за иациои- 
дианците - и след това дообогатена от алното самочувствие на българите, па 
културата на робите, докарани от Аф- сърбите, на румънците, на всички бал- 
рика. Какво представлява европейската К{шски народи е въпросна мярка. Не бива 
култура - едно неирекз»снато влияние на дЯ сс прекалява в пито една посока. А 
една култура върху друга. Това е именно

Ванчо Богоеш
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ЖЕНИТБАТА НА МИШОКА МИКИ” ВЪОДУШЕВИ ПУБЛИКАТА
сценографията. В представлени
ето играят 20-ина деца. Като из
ключително успешни театрални 
изяви могат да се охарактеризи
рат изпълненията на дебютира
щите на сцената - малкия Илия 
Величков, който изпълни глав
ната роля на Мишока Мики, и 
Деян Христов, ученик в Гимназ
ията, който изигра с голям успех 
твърде сложната роля на принца 
Хва-Ли-Ша. В добра светлина се 
представиха и Боян Милев (в 
ролята на Шута), Александър 
Алсксич (в ролята на Китайския 
цар) и Миша Каменов (в ролята 
на Управителя на двора).

Театралното представление Мики иска да се ожени за прин- 
"Женнтбата на Мишока Мики“, цеса Тики-Тики, дъщери на ки- 
което членове на младежката тайския император. Съпщто па- 
снсна към театъра "Христо мерение има и принцът Хва-Ли- 
Ботов" изпълниха а края на мн- Ша. Царят им поспиш задача да 
налня месец а димитровградския убият един ужасен змей и да му 
Център за култура, псе още е донесат два огромни зъба на 
предмет на разговорите между змея. С помощта на горската ви- 
тукашните почитатели на те а- ла като победител от този дву- 
тралното изкуство.

Автор на пиесата е българ- който проявява по-голяма сър- 
скнят писател Николай Фол и тя цатост и интелигентност. Гор

ската вила, която никога го е

бой" излиза малкият Мишок,

всъщност представлява пародия
китайска приказка. Става ду- превърнала в мишок, сега го 

ма за класическа детска пиеса с превръща в красиво момченце,
което всъщност е син на пер

на

традиционните компоненти на 
драматургията, в която доброто сийскн шах. 
побеждава злото, а храбростта - Пиесата с поставил Стефан 
страхливостта. Методиев. Заедно с Помаца

Главният герой Мишок ът Младенов той се е погрижил и за
в. д.

НОВИ САДВ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ СЕ ПРЕДСТАВИХА ХУДОЖНИЦИ ОТ ТОПЛИЦА

ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ 

ЙОСИФОВ” ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА ’98”
На 15 май вечерта в Днмитромградск 

лерня бе открита изложба та "Пролет 98 нахудо- 
дружество "Топлица" от Прокупйе.

Дружеството е оформено през 1994 година с цел 
да представя и утвърждава художественото твор
чество и да влияе върху развитието на художе
ствената култура в Топлишкия край. В момента 
дружеството има 12 членове, между които е и 
нашият земляк Георги Георгиев, който работи 
там като професор по рисуване.

Всичките дванадесет художника се предста
виха пред димитровградските любители на изку
ството с чудесни творби, работени в най-различни 
техники. Между тях безспорно най-високо място 
със своите скулптури заема Драган Дробняк. За
вършил е Академията за приложни изкуства в 
Белград, където е магистрирал през 1981 год. цЛа синьо-охра гама, казва всичко за автора си. 
Скулптурите му са отляти в бронз, не са големи,

ага га-
СледЗб години в тържествената зала на Градската къща в Нови 

изложба. Този път на димитровградскияжественото Сад отново с открита 
художник Георги Йосифов, който тук живее и твори. На изложбата, 
която всъщност е промоция на албум от рисунки с мотиви от Нови 
Сад, присъстваха Ксения Попович, член на Изпълнителния отбор 
на Скупщината на Нови Сад, и Душан Тодорович, професор от 
Художествената академия.

По повод изложбата на Георги Йосифов в новосадски Днев-
"Георги Йосифов смело от

белязва всичко онова, което времето полека тъпче, а за това са 
необходими много храброст и любов. Със своята и
неност картините пазят от забрава стария изглед на град Нови Сад .

Албумът на Георги Йосифов, който съдържа 15 рисунки, е 
"Стойков”, а целият му тираж лредвари-

ник” професор Тодорович пише:

топлина и жиз-

отпечатан в печатница 
телно е продаден. Затова вече се готви нов тираж.

А. т.Светлана Илич ни представя свояза творба 
но са великолепни и сензибилни. В изложбата "Портрет”, работена в техника на туш и перце, 
бяха включени само няколко творби от цикъла наситена седин меланхоличен тон. Сънмснницата 
"Раждането на земята".

Мария Дробняк също така участва с едно пр- теНа в маслена техника, наречена "Момиче в жъл- 
оизведение, наречено "Колаж 1 и II" - интересна та рокля”, 
контрастна картина, в която преобладават тъмни 
н светли тонове, с едно абстрактно н съвременно

ДРАГОМАН В 

ДИМИТРОВГРАД
и Светлана Йевремович ни показа картина, рабо-

Още един скулптор Слободан Ристич се пред
стави със скулптурата "Три глави", работена в 

решение. техника на теракота.
С извънредна маслена картина ни се представи с нищо не изостава и скулптурата на Чедомир 

и Богдан Антониевич, който е завършил акаде- рИСТИч, който е завършил Академия за приложни 
мия в Белград, а рисува предимно пейзажи от То- изкуства в Белград. Скулптурата му "На почив- 
плишкия край. ка”, работена в дърво, наистина внушава чувство

Впечатляваща е и картината на Небойша на отдих.
Станкович, работена в комбинирана техника с Накрая да споменем и Момчило Николич,кой- 
прекрасни топли бои - композиция, която носи то също така работи в маслена техника, а карти- 
названието "Изгубени души", актуална във всяко ната Му е ТВърде интересна, 
едно време. Накрая можем да кажем, че представилите се

За нашия сънародник Георги Георгиев не тря- художници са завършили академия в Белград и са 
бва да се говори много, защото неговата картина члеНове на УСУС И УЛУПУДС.
"Каньонът на река Ерма”, нарисувана в една то- Д. Димитров

БОСИЛЕГРАД училище в Босилеград, в чиито рамки работят 
всички основни училища в общината.

О А ТТЖАЖХХГ А През следващата учебна година на училище
ще тръгнат 104 първолачета, от конто 54 в Бо- 

гъ а утгжж/^тъ а жт А силеград, 18 в Райчиловци, а останалите 32 в дру-
чХАХ1ХХХ^ 1Х.г\.Х1Л/ X XX Х1г\. гите училища в общината. Като се има предвид, че 

_ . ТТГ1ГГ * а на територията на общината има още 30 училища
11 Ж>X Х5 XX ЧИ X А^. X А (освен в Босилеград и Райчиловци) става ясно, че

в повечето от тях няма да има първолачета. Так- 
В Основното училище и в Здравния дом в Бо- ова е положението и тази година - в първи клас се 

силеград приключиха необходимите разговори учат 99 деца, но в десетина села няма първолаци, 
със специалисти по учебното дело и лекарски пре- Според думите на Николов, записването на 
гледи и започна записването на децата в първи първолачетата ще продължи до края на този ме- 
клас на основните училища в общината, заяви Бо- сец. 
рис Николов, помощник-директор на Основното

След почти пет години е възобновено сътрудничеството между 
културните институции на българския град Драгоман и Димит
ровград.

Преди около един месец димитровградските самодейци и чле
новете на Културно-художественото дружество гостуваха в Драго
ман, а на 15 май т.г. танцов състав с оркестър и солисти към 
читалището в Драгоман се представи пред димитровградската пуб
лика. Гост ите изнесоха концерт от народни танци и песни. Този път 
пред димитровградчани се изявиха най-младите членове на тан
цовия състав от Драгоман. Публиката поздрави с дълги аплодис
менти тяхното изпълнение.в. в. А. т.

НА ГИМНАЗИАДАТА В БАБУШНИЦА

”ТУК Е РАДИО БАБУШНИЦА”ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА ЗА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

От 6 септември 1996 г. този сигнал всеки ден се телите”, която понякога продлължава и до зори, 
чува по вълните на Радио Бабушница. Наистина особено по празниците. По вълните на Радио Ба- 
засега все още сигналът не се ”хваща” на цялата бушннца се излъчват и емисиите "Разговор с по- 

общината, но както ни осведоми вод", "Бисери на поетичното слово”, "ЛужничкоТази година Гимназиадата на територията на Пиротски 
окръг се проведе на 15 май в Бабушница, с участието на сред
ношколци от четирите общини в окръга. Димитровградските 
гимназисти се представиха отлично, взимайки две първи, едно 
второ и едно четвърто място в състезанията. На първо място 
се класираха на състезанията по шахмат и по хандбал за мо- 

При футбол на малки врати са втори, а баскетболис-

територия на
Славко Златкович, главен и отговорен редактор, посело", младежко и детско предаване, 
полагат се усилия да се набави така нареченият В момента, според Златкович, най-голям 
”линк”,с помощта на който сигналът да се излъчи проблем е недостигът на външни сътрудници, 
до ТВ-предавателя, а оттам по цялата територия момента има една студентка по журналистика, а 
на общината, а и по-далече. проблемът се решава с ангажирането на една:про-

В момента в Радио Бабушница постоянно ра- фесорка чрез хонорарно сътрудничество. Сред- 
ботят 4 души - редакторът Златкович и трима ствата за работа се обезпечават от Общинската 
техници. Засега се излъчва 4 часа собствена про- скупщина, която е и основател на радио-станци*

За оборудване се търси помощ и от съот- 
мннистерство, а част от средствата се оси-

В

мичета. 
тите са четвърти.

След спортните състезания, вечерта, в залата на Културния 
дом бе изнесена смесена програма с участие на ученици от 
четирите гимназии, участници в Гимназиадата. Димитровград
чани се представиха с фолклор и песни.

грама, при това два пъти дневно се излъчват но
вини. Останалото време се попълва с емисии на 
първа програма на Радио Белград и Белград 202. гуряват и чрез реклами. 
Най-слушана е емисията "Поздрави на слуша-

ята. 
веното

А.т.
А.Т.
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54 ГОДИНИ ОТ БИТКАТА НА ЦЪРНООК (4)
Ш8 * ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

ВТОРИЯТ осоговски 

поход
110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (11)

ЦЕЦА ПОПОВА - 

НАЙ-ВЪЗРАСТНАТА 

ЖИВА АМАТЬОРКА
ряд тръгнал да изп-ьлгавабойнитеГизадачина плтнал и°"-6" СреЩу училището- покривът 
25 април 1944 г. Поради липса на волт! п нр ™ войската вдигнала бяло знаме. Един
познатия терен в Гюешево пристигнали с е„ий пи ФИцеРИте - Сава Ценов Савов, художник 
ден закъснение и не го завладяли Минппи ппеп антиФашист от Пирдоп, командир на рота, ре- 
блнзкото село Сажденик и спеп Р УооЛ Да сс пРеДаДе на партизаните заедно
събрание, на което селяните за пот ™»КО 180 войници... Като излязла войската на пло
дели партизани, се отправили към село ТЬ п Щада, партизаните и народътя посрещнали ра- 
вена ябълка, Кюстендилско (центотлнзтп^.пгт 2.ушно ^ Цветя, знамена, с портрети на Сталин, 
на Осоговска планина) а от там^оез сепптп ,|то " Сеоргн Димитров... От тези 180 човека 
Аткорня, Страдалово Пелит1ковоРи Ппп-Г °К°Л° 8° останал" с македонските партизани,
село и отново в Сажденик къяето се^огГ 3аЩ°Т° б!?и °Т Местн,,те ссла- а 1(». аааДа° с 
жили за ранените шпо не мо Л Д ? поручик Савов, се присъединиха към нас... С 
дължат похода. ’ можели да про- тях отрядът ни наброяваше вече около 380

СЪС
Пише: Лилия Нейкова
Досега писахме по някой ред за изявените самодейци, които вече 

лоното на вечността. От този брой на вестника ще започнем с 
портретите на ветераните - на живи и здрави самодейци. Ще започ
нем

са в

наистина с най-възрастната ни аматьорка, Цеца Попова, която 
живее в Нови Сад, а е родена в Цариброд през 1915 година.

Тя е една от първите редовно школувани учителки от нашия град. 
Учила е в Камика, после в Гражданска школа, а след това три години 
гимназия в Белград за педагогическа подготовка на учителки по 
домакинство. След като се омъжила за черногореца Урош Сганк- 
ович, митничар на границата и колега на Стоян Касалович, е живяла 
в Словения, в Ракек, но най-много, че и днес, в Нови Сад. Има дъщеря 
Йованка (Беба), която е учила в Цариброд и тук се е дипломирала с 
випуска на Гошко Сганулов.

Лично не можах да се видя с кака Цеца. Посредник в разговорите 
ни беше Пеко Попов, синът на Ицо Попов, роден брат на Цеца. С 
чудния си, изписан и красив почерк Пеко се постара да ми достави 
данни, които му е диктувала леля му. И по телефона говорихме 
няколко пъти и искам да изброя имената, посочени от Цеца.

Тя е живяла в родния си град Цариброд с връстници: Васил 
Иванов - Циле, Истатко Сганулов, Вера Игова, морския офицер 
Петко и професора по сръбски език в Софийския университет Ангел 
Игов, Жана Пецина (дъщеря на Тодор Пецин), дъщерите на Гацо

УТРЕ Е ПЪРВИ МАЙ БОЯТ НА ДОГАНИШКА ПЛАНИНА
но Воа„УнТТВ:™°Рапя”"аС “ е раМ"СТ"Л;1- На 3 май нашият отряд, III македонска брн-
нл заваля нетаТпжшчп , ЪК сняг-Виелицата гада н Косопскпят батальон пресякоха плаии- 
напоеп но се т С" "Робиваме ал-т «ата по посока на Крнва паланка и още същата
напред, но се изкачваме по гребена към Кра- нощ нападнаха тунелите по новостроящата се 

беше да се прехвърлим на маке- жп лнння Кююстенднл-Куманово-Скопне,
”„р.е“• *-ъдето имахмс уговорка да се мпращн се между Крива паланка и Гюешево, 

ВЪ&ЖеМ ° 1П македонска бригада... откъдето взехме с нас маса работници и много
изкачихме се на гребена н завзехме маке- храна - натоварихме каруци п коне със захар, 

донското село Саса, разположено на самата брашно и други провизии, 
височина. Настанихме се, сложихме охрана На 4 май започнахме боя на Доганишка 
навсякъде и аз изпратих партизани да уста- планина. До късна вечер бой, бой, бои... Обси- 
новят връзка с македонската бригада - пише паха ни с огън от тежки картечници, мино- 
Денчо Знеполскн в книгата си Посмъртна из- хвъргачки, а след това се намесиха и артил- 
повед . ерията и авиацията - действията ни се следяха

от разузнавателни самолети. През нощта се 
прехвърлихме на Бистър планина в Босиле- 
градскн край, където са селата Горно и Долно 
Тлъмино. Едва успяхме да закусим и отново 
влязохме в бон. Следобед обстановката стана 
още по-тежка, бяхме обградени от всички стра
ни. За да задържим положението до вечерта, 
хвърлихме всичките си сили да овладеем до
миниращите височини Бяла вода и Чучулига. 
След три атаки го постигнахме, а противникът 
се върна на съседните височини. Обединеният 
оперативен щаб на трите партизански едини
ци, преценявайки всички възможности, взе ре
шение по мръкнало да пробием към с. Цър- 

на труда. Взехме от всяко отделение по двама- нощица, Босилеградско. Там вече се бяхме би- 
трима бойци, събрахме хората и аз произнесох ли по време на I Осоговски поход и знаехме, че 
кратко слово за значението на празника. В то- има удобни позиции за евентуална отбрана. До- 
ва време, премръзнали в снежната гора, хората като решавахме как да постъпим при създа- 
на Благой Иванов решили и те да влязат в Саса. лата се критична обстановка, огънят не пре- 
Наоколо беше непрогледна мъгла и снегът ставаше. Около нас непрекъснато падаха снар- 
продължаваше да вали и да трупа преспи. На
влезли те в горните махали и се натъкнали на 
нашата охрана. Докато проумеят, че и едните, тальон "Ботев” Цоньо Александров - Воро- 
и другите са партизани, извадили оръжието, шилов, от с. Градище, Севлиевско и Димитър 
развъртели бомбите и за малко да се разгърне Запрянов от с. Войсил, Пловдивско. На след- 
кръвопролитен бой. За щастие, разбрали се, ващия ден те бяха достойно погребани от насе- 
преди да е станало късно... От тук те се при- ленисто. Тук македонските партизани дадоха 
съединиха към отряда ни и се движеха с нас до МНого жертви, 
завръщането ни в базата...

На 2 май се свързахме с III македонска бри
гада. Тогава разбрахме, че единствено тя беше 
успяла да реализира предварителния план и да война... При създалата сс неблагоприятна за 
завземе Кра гово. От тях научихме, че VI иас ситуация се оказа извънредно трудно да сс 
южноморавска бригада също не е успяла да избере най-правилната посока на движение

Крива паланка, защото срещу нея би- партизанските формации. Сега бяхме прину
ди изпратени други два пехотни полка, с които дени да вземем курс но твърде неизгодна за нас 
водила тежки боеве и се наложило да сс от- посока, но която щеше да ни изведе на един- 
тегли към Власина. ствсно удобни позиции на връх Църноок. Пак

нощен преход, в който едва изминахме 10 км по 
Македонските бойци бяха възторжен ИЗВънредно рискования нът до връх Църноок, 
народ, вървяха в поход и непрекъснато 
пееха. Бяха взели мелодии на популярни 
съветски революционни песни, сложили 
им свой текст и пееха наистина до пре
гракване, а нашите бойци им припяваха.
От червените парашути, които пускаха от 
време на време англичаните, те си бяха 
нацепили шалчета, които денонощно 
стояха вързани на вратовете им и бяха 
станали нещо като техен отличителен 
знак и част от униформата им.

тово.
на-

От тези дни в главата ми е останала една 
незабравима картина— По снагата на 
Осогово, по дебелия и блеснал на 
слънцето сняг, се проточила дълга, 
стройна и отлично въоръжена воинска 
колона (двете македонски формации 
наближаваха 1 000 партизани). Всички с 
автомати, има не само леки, но и тежки 
картечници, има достатъчно боеприпаси 
в обоза, а и минохвъргачки.

- На Първи май решихме да направим мал
ко тържество със селяните в чест на Празника

яди и мини. И тогава, за нещастие, жертва на 
една мина станаха чудесните партизани от ба-

Царибродската самодейна група от 1934 година

Калогски Евдокия, Иада, Вера и Люба, поп Цена Сганулов, станал 
по-късно зет на Гацо Калотски, Малннка Боровска, Малинка 
Стоянова - Градинска, Ваня Иванов Естин.

Тяхното участие в самодейните пиеси датира от 1930 година. 
Тогава са подготвяли ”Де вой кината клетва”, ”Джидо”, "Водата от 
планината” и ”Дивачката”. Душа на репетициите са били Стоян 
Касалович, който не жалел труд да пътува до Ниш и театъра, за да 
черпи сведения и опит за подготовката на пиесите и Истатко Сгану
лов, а Жорж Гайдаров, като музикант и ръководител на градския хор 
е съпровождал музикално пиесите, в ко!гго са били включени и 
песни. Особено се проявявал с мощния си глас Цена Сганулов. 
Всички пиеси са играни или в ”Брезнишкото”, или в Соколаната, под 
будното око на соколщгге и пои Йова Поповнч.

В своята компания са започнали да включват и Ицо Попов. И той 
- талантлив артист и музикант, започва да взима дейно участие наред 
с но-големите. Цеца Попова разказва два анекдота от това време.

Играе сс ” Де вой кината клетва”. Патетично съдържание, 
изоставена девойка от бедняшко потекло, честна, нещастна и т.н. 
Играят и Цеца, и Ицо. Ицо е ранен в крака от съперник и е на 
смъртно легло. Сред публиката е тетка Райна Попова, майка им. 
Силно въздиша и хълца. Жените я смиряват:

- Де, Райно, децата това играю, жива су...
Тетка Райна казва:

НА ВРЪХ ЦЪРНООК
Дни наред вече водехме позиционна

на
завземе

но затова лък не се срещнахме с противник.
Утрото на 6 май - Гергьовден, ни завари в с. 

Църнощица, разположено в подножието на 
върха. Заехме доминиращите височини и 
ставихме солидна охрана на подстъпите кз.м 
селото. Имах желание този ден да дадем макар 
и кратка почивка на бойците, да се нахранят и 
да поотлочинат. Разподелихме ги по отделните 
махали. Скоро обаче охранението ни донесе, 
че врагът създава обръч около нас, като заема 
позиции по всички височини, заобикалящи 

- вр'ьх Църноок. Въпреки умора'га, безс'ьнието
Обединеният щаб бе предвидил ... парти- ^ глада> партизаните незабавно грабнаха оръ- 

занскитс формации да се срещнат в района на то и засха позиция на определените им 
Осогово и отгам да продължат действията си. астЪцИ 
При новата ситуация обаче се с ъбрахме само с предварителна уговорка македонските
III македонска бригада и с Косовския батальон. гизани трябваше да организират отбраната
Македонските другари ни предадоха 100 души ^ десния, а пие - на левия скат на върха. Тук 
български войници, пленени в Кратово, чиято имснио се наложи да открием срещу врага 18- 
история е следната: Още на 26 април партизан- киломстр0в фронт - от Дукатска през връх 
ите овладели града, водили цяла нощ бой, след цър||ООК та чак до Буцалевска планина, 
това цял ден бой и накрая нашата правител
ствена войска, притисната отвсякъде, се кон
центрирала в едно голямо училище. Народът 
помагал на партизаните с каквото може... От 
съседните къщи започнали да хвърлят запа-

по-

- Знам, но син ми е и много ми е мъчно...
В друга пиеса играли заедно Ицо и сестра му Цеца. Ицо има задача 

да стреля и да убие Цеца. Но някак си той закъснял и Цеца паднала 
преди да сс чуе гърмежът. Е, някак си гръмнал, но публиката 
започнала да се смес. Сигруно не са репетирали достатъчно тази 
сценка, не съгласували движенията си. Какво да се прави - аматьори.

Дълги години след това Цеца Попова била и еуфльорка на теа
тралната група. А после активно участвала и в проявите на сокол- 

”прсдводитслка” с Вера Попйовина, Милка Гвозде-цитс и станала 
монич, Витка Галина.

На кака Цеца Попова пожелаваме крепко здраве и още много 
щастливи старчески дни, с надеждата, че ще дойде на централното 
тържество по случай юбилея на Самодейния театър, което ще сс 
състои к ъм края на 1998 година.

-слодаа -
По книгата "Посмъртна изповед 

от Дончо Зиелолски 
Подготвил В. Богоов
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В ПАЛЯ НА ЙЕРЕМИЯ

СЕЛО, КОЕТО ИЗЧЕЗВА
Пали ще бъде бил» петно па географската карта - село 

”Сн. Богородица”, построено нП началото на попия иск сурдулишкото село 
без хора. Може ли да се запази поне селската гордост - манастирчето 
началото на седмия иск?

отното състояние на днете (пра
ни. Тръгването на невестата 
беше съпроводено от пушечни 
гърмежи и биене на тъпан. Дори 
мома та да живееше близо, за нея 
водехме бял кон. Малките мо
мичета късаха парчета от ней
ната премяна”, заразказва ни с 
въздишка Стефка Славкова, ед
на от малкото жени в селото.

Баба Стефка живее сама, въ
преки че дъщерите й от Сурду- 
лица и Перник я канят поне зи
мата да прекара при з ях.

на дини не работи.
КАТИНАРИТЕ СА 

ИЗЛИШНИ,
понеже от партера през 'таван
ите се вижда небето, керемнд- 

крнвпте "мирно и съв
местно съществуват" с бурени
те, а и човечето от прозорците 
нямат стъкла.

Йеремия е селската слава 
с. Паля н призив към пръсналите 

света палянцн да се съберат 
на 14 май в родното село.

"Йеремия е бил пророк, кой
то е предсказал поражението на 
Вавилонското царство, поради 
което е бил убит с камъни, н ние 
го почитаме поради пророчес
твото, за да не опустее родното 
ни село”, казаха ни насъбралите 
се пред манастирчето.

"Пророчеството засега не се 
сбъдва. Всички дохаждаме да 
почетем светеца и да се покло
ним пред светлата памет на на
ши починали", поясниха те.

Заедно със селата Кострошс- 
вцн, Стрезимнровцн и Клисура, 
Паля принадлежи към Клисур- 
ския край. Намира се от дясната

но

ките от но

Манастирчето "Св. Богородица" в Паля

Построени една до друга, къ
щите на с. Паля представляват 
образец за компактно селище. 
Впечатление правят и построй
ките от камък п тухла, чиито въ- 

стеин никога не били ма-

искам да я поправя и да помоли 
да светне манастирчето.

Жена ми е художничка и ще 
подари една хубава икона.

Па сал Игпшиов ош го. Скойие:

Преда дохождах по-често, 
по като сложиха тази граница 
сегс е по-трудно.

Бил сьм втори окръжен сек
ретар на Босилсградска околия 
след Втората свстопиа война и 
съжалявам, че не успях да про
карам поне асфалтово шосе до 
родното си село.

Готов сьм да помогна за 1гь- 
зобновяването на манастирчето 
”Св. Богородица”.

Слааиша Тоаооов ош гр. Ниш:

СЕЛЯНИТЕ ИСКАТ ДА 
ВЪЗОБНОВЯТ 

МАНАСТИРЧЕТО,
но ме знаят към кого да се «бъ

за почнат. Мана-

111111111
запи. Типични са п балконите, до Райна Аврамов ош гр. Г»ор:
които се стига по външни дър
вени стълби.

Къщата, в която живее Дими
тър Стефанов, е най-хубавата в 
селото. Той е единственият, кой
то след работа в чужбина е ро
шил да живее със семейството си 
в родния дом.

В МИНАЛОТО ИМАЛО 
СВАТБИ

н те ставали главно през есента 
и зимата, когато селската рабо
та намалявала п идвало време за 
почивка. Традиционната селска 
сватба се тъкмяла дълго, според 
различните обичаи тя продъл
жавала от три дни до седмица.

"В неделя сутринта се съби
раха сватовете да вземат булка
та. Техният брой се определяше 
още на годежа и зависеше от им-

Родпото село съм напуснал 
съвсем млад. Понастоящем сьм 
строителен инженер и работя в 
Бор като технически директор па 
тамошния водопровод.

В Паля идвам всяка година, 
обикновено на празниците - Йе- 
ремия и Илинден.

Считам, че възобновяването 
иа манастирчето трябва да за
почне още тази година. После ще 
бъде късно. Изцяло подкрепям 
инициативата па чичо Димитър 
манастирчето да се реставрира

рп.тг и кмк да 
стирчето "Си. Богородица" 
окаяно състояние, а е построено 
още в началото на седмия век. 
Трябва спешно да се покрие, за 
да се запази иконостасът.

"Готова съм да отделя една 
цяла заплата за манастирчето”, 
сподели една стройна паланка, 
която нс пожела да каже име то 
си поради това, че нс разбира ма
йчиния си език.

е и

В българските обредни про
цепен като празник, 

змиите
311НЦИ,
свързан с обреди срещу 
и гущерите, Йеремия се знае и 
като ден за нравене на иодинци. 
Това в с. Паля не видяхме, но Срамувам се да кажа, но в с. 

Паля и.двам след двадесет и пет
годишно отсъствие. Оттук са ко
рените иа баща ми.

Къщата пи с почти рухнала,

затова пък печени агнето има
ше в изобилие.

П рсдложе н исто подк реп иха 
и останалите насъбрали се на 
службата при Димитър Стефа
нов, тазгодишния домакин.

Пръсналите в Сурдулица, 
Ниш, Бор, Белград, Скопие и да
лечна Швейцария палянцн пак 
ще се срещнат в своето село на

страна на международното шо
се, недалеч от граничния преход 
Стрезимнровцн.

В някогашните седемдесет 
къщи днес в селото живеят два
десетина жители в напреднала 
възраст. Училището вече от го-

рчето. Кой знае какво е предре
къл пророкът Йеремия?

Илинден (2 август).
Може би и този репортаж ще 

спомогне час по-скоро да запо
чне реставрацията на манасти- Ванче Бойков

индустриалната преработка.
с онова "голяма глава”... Всъ- Сравнителните изследвания показаха, че най-добри 

БРАТСТВО. Напо- листа за сарми притежава сортът пловдина Те са 
най-богати на витамини и танини (киселки и стативи), 
имат нежен

Отговор:
Мартин май прекалява 
щност аз съм скромен сътрудник на 
следък там много писахме за "цървен заилес”, което ме
асоциира на пихтии, прнядоха ми се, и затова скокнах до
Казанджийското сокаче... Инак, знае се кой яде "теле- натрий, калий, калций (физиологически наи-търсените 
шко с гъби", а кой закусва пихтии... минерали). Затова лозовите листа се считат не само за

Господин Мироне, за приготвяне на сарми се използ- помощна кулинарна, но и за важна диететична храна, 
ват няколко вида листа: липови, от диво зеле или "кисе- Препоръчва се брането да става към края на май и
лица”, хрян (рсн), от домашно кисело зеле на главици и през юни, когато листата са млади и непръсканн. Да не 
от лоза. Лозовите листа по пикантен вкус и съблазня- се отлага бланшнрането и замразяването, защото пре- 
ващия си вид нямат съперник!

Идеята за индустриална преработка на лозовите ли
ста не е нова. В Унгария и България такова производ
ство се осъществяваше години наред. Какво е поло
жението сега, след разните "перестройки”, точно не се 
знае. Едно време там домакините можеха през цялата 
година да купят в магазините замразени лозови листа.
Същевременно у нас такива листа можеха да се купят 
единствено на комуналните пазари от частни произ
водители.

Познати са няколко емпирични операции за консер
виране на лозови листа: сушене на проветриво място и 
солено-сухо саламурене; лека кисело-млечна фермен
тация с добавка на натриев бензоат (листата се наре
ждат в буркани); заливане с вино до потъване; зам
разяване и др.

Най-подходящият начин е замразяването. Обраните 
листа колкото е възможно по-скоро и обезателно се 
бланшират (1-2 минути в гореща вода), завиват по де
сетина в ролки, опаковат в пластмасови торбички и се 
замразяват. Консервираните по този начин листа най- 
добре запазват аромата и пластицитета си. Размразява
нето става в топла вода. Същият метод се прилага и при

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (19)

еластицитет, приятен цвят и са богати наВРЕМЕ Е ДА СЕ 

КОНСЕРВИРАТ ЛОЗОВИ 

ЛИСТА ЗА САРМИЧКИ
стоялите листа потъмняват.

При индустриална преработка се държи сметка за
Към редакцията на БРАТСТВО:

Занимавам се с откупуване на плодове и зеленчуци. 
Най-често сключвам сделките в кръчмата на моя зем
ляк Мартин от Бребевница, която се намира в Каза
нджийското сокаче в Ниш. Некня се гощавах с неговото 
прочуто "задушено телешко с гъби". На съседната маса 
една персона еквилибрираше с "телешки пихтии” и съ
ветваше стопанина: "Мартине, защо не включиш в ме
нюто нашенски сармички от лозов лист - било постни, 
било блажни - с коджа праз и джоджен. Гарантирам ти 
двойно увеличение на оборота!”

Гостенинът замина, а аз веднага попитах Мартин:
"Кой е тоя господин

още три неща:
1) Преди бланшнрането листата се сортират по голе

мина - 2 или 3 вида - западните пазари търсят единствено 
унифицирани стоки; освен това, там се консумират мал
ки сармички според принципа: един лист - една сармичка 
- един залък; у нас е обратното - предпочитат се по-едри 
листа (сарми);

2) След бране листата основно и енергично се изми
ват с лек разтвор на вода с оцетна (или друга) киселина, 
а след това се изплакват с чиста вода; целта е да се 
отстранят евентуални останки от бордолезов разтвор, 
съответно токсичната мед (бакъра).

3) Не съществуват официални нормативи за каче
ствата на лозовия лист.

Господин Мирон, желая Ви успех в новия бизнес. И 
желая по-скоро да се срещнем при Мартин на лозови 
сармички... Особено ако ги сервира умерено студени и 
поръсени с лимон!

авторитетно се прои-, дето така 
и?”знесе за лозовите сарм

"Господин, Мироне. Нима не познаваш Доктор Ас
ен?... Нашенец... Голяма глава, посредством БРАТСТ
ВО радушно дава отговори на всички въпроси из обла
стта на екологията и нутри цисти ката” - укори ме Мар
тин. Протоколист; С. К.

(В следващия брой: Композиции от ароматни растения - 
изкуство, опит или наука?)

Щом е така, питам Доктор Асен: "Струва ли си труда 
да се впусна в откупване на лозови листа, как да ги 
консервирам и как да ги пласирам на пазара?”

лъжица салца. Посолете запръжката и я поръсете с 1 
лъжичка червен пипер. Налейте 2 чаши гореща вода. 
Щом възври сосът, пуснете месото. Когато месото е 
полусварено, прибавете 3/4 кг цели дребни пресни кар
тофи (по-едрите се нарязват). Малко преди да свалите 
ястието от огъня, прибавете по 2 лъжици ситно наря
зан копър и магданоз.

ГЪБИ - МАГДАНОЗЛИЯНАШЕНСКА ТРАПЕЗа\§§Ц Изчистете 1 супена чиния пресни гъби. Дребните 
оставете цели, а по-едрите нарежете на филийки. Пус
нете ги в подсолена вода и ги варете около 1/2 час. 
Пригответе запръжка от 5-6 лъжици олио, 4-5 ситно 
нарязани стръка зелен лук, 1 лъжица брашно, 1 лъ
жица доматена салца или 2-3 червени домата и 1 лъ
жичка червен пипер. Прибавете гъбите заедно с во
дата, в която са врели. Щом сместа заври, прибавете 2 
едро нарязани връзки магданоз. Оставете ястието да 
ври на слаб огън 15-20 минути. По желание след сва
лянето му от огъня можете да го застроите с 2 яйца, 
разбити с 1 чаша кисело мляко.

СПИРАЛОВИДНИ БИСКВИТИЧОРБА ОТ ГЪБИ СЪС СПАНАК
Разбийте до побеляване 1 чаша леко стопена прясна 

мас. Прибавете 3 яйца, 1 щипка сол, 1 чаша кисело 
мляко, в което сте разтворили 20 г мая, и постепенно 
толкова брашно, колкото е необходимо, за да замесите 
тесто. Оставете тестото да почива на студено 2 часа. 
Разточете го след това на кора с дебелина 1/2 цм, от 
която изрежете ленти, широки 1 цм и дълги по же
лание. Увийте лентите спираловидно, оваляйте ги в

с масло тава

Изчистете и измийте 200 г гъби и ги сварете в под
солена вода. Запържете с 2-3 лъжици масло 1 ситно 
нарязана глава лук и 1 лъжица брашно. Поръсете 
запръжката с червен пипер, разредете я с вода и я 
изсипете при гъбите. Прибавете 1 чиния ситно нарязан 
спанак. Доварете супата. Поднесете я поръсена със 

нарязано твърдо сварено яйце, разбъркано с
АГНЕШКО С ПРЕСНИ КАРТОФИ
Нарежете на порции 3/4 кг агнешко месо и го запъ

ржете с 3/4 чаша мазнина. Извадете месото в чиния, а 
в мазнината запържете последователно 3-4 нарязани 
на дребно стръка зелен лук, 1 лъжица брашно и 1

ситно
копър или магданоз и черен пипер.

По същия начин можете да приготвите супа от гъби 
с киселец или лапад вместо със спанак.

кристална захар, наредете ги в намазана 
| и ги опечете в умерена фурна.

22 МАЙ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ ТРУДОВА АКЦИЯ НА ЛД "ВИДПИЧ"

ФУТБОЛ: СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ РЕЗЕРВАТЪТ Е ПОЧТИ 

ГОТОВФУТБОЛЕН ФАРС
Топлнчаини”- ” Балкански” 3:0 (1:0) 

С три жълти след първия сигнал открито застана на страната 
“ » червени картона и на Домакините. Два жълти картона за първите две 

........ °Ще в сед- минути и дуспа в седмата минута, която видя само
Ловното дружество ”Видлич” от Димитровград на 16майт.г. 

организира трудова акция за уреждането на резервата за обу
чение на ловни кучета в местността Попов дол, в подножието 
на Козарица, който заема площ от около 13 декара. След тази 
акция изграждането на резервата е почти завършено. Досега са 
изразходвани около 18 хиляди динара, които е осигурило дру
жеството "Видлич”. Ловците, които не са участвали в изграж
дането на този резерват, ще трябва да заплатят на дружеството 
по 50 динара.

От компетентните лица в ловджийската организация узна
ваме, че сега предстои да се купят и пуснат в резервата две диви 
свине, както и да се изгради малка барака. Резерватът ще 
струва дружеството около 26 хиляди динара.

матаминута^ьлиятянп 38 до!™кин,,те -................... .................................
кански" на СТ1П. О, п’аЧа ТоП™чанин '-”Бал- СЪДИЯТа (Д°РИ и публиката се засмя), с явление, 
ович на стаднона в Прокупие Предраг Цветк- ----------- '

дивизия, 1С Топличанин търси начин да се спаси Цветкович в 55 минута, 
от същата участ, но все пак димитровградските Стоянов, 
футболисти не са заслужили това. Съдията още

а малко по-късно и на С.

ЖЕЛЮШАНИ ВЕЧЕ ПРАЗНУВАТ ПЪРВО
ТО МЯСТО БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА - НИШ

Б. Д.

” ЖЕЛЮШ А” - 
” БУДУЧНОСТ” 4:1

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА На 1 юни 1998 го ршват ШЕСТ 
а нашия непрежалим съ-МЕСЕЦА от смъртта^ 

пруг, татко и дядо

на се навъ

” Димитропград-Паиоиияшпед” - "Базар” (Ниш) 77 
: 61 (35 : 27) РАДИВОЙ МИЛКОВ ИВАНОВ 

от село Долно Тлъмино, 
Босилеградско

С победа от 4:1 срещу футболистите от Велики 
Иованов Димитровград, 16 май 1998 год. Сйоршен център 
от Ни,1.8Ц*еГШаН" ве4еса на само една крачка "Парк", зрители около 150. Време,Тю - йрохла-

уно. Съдии: М. Вулович и М. Цветановци от 
Задругар от Нит.

Изминаха вече шест месеца, откакто сме без 
тебе. Дните, които неусез 
заличат спомените за теб

В следващия кръг те са гости 
Крупъц.

тно текат, не могат 
, за честно изживян 

живот на човека, уважаван от своите близки и
Да
1ИЯ

на

СЕРИЯ ОТ ПОБЕДИ Димитровградският баскетболен отбор отбел-
В последния кръг от състезанията за пионери ™ СДНа Убедителна победа на свой терен, 

отборът на "Балкански ' победи "Радннчкн 2" от - път срещу младия отбор на Базар от Ниш, 
Пнппт „ г Д , които само на моменти оказваше достойна съп-
^По^ари^и^ГолТГ “ °К^“ ° ^ митров^мдектге^^^т^олиегг^диктуваха темпа

ГЙ1^ТВП^~Т^И^Н"Р: ”,пнКпоназа>Никола^Иванов^^ойто"отбеляза^б 
от Пирот с 2:4, в последния кръг играха с отбора
на "Лужницп” и победиха с 3:0. С тази победа и те 
си осигуриха първо място в окръга.

всички, които го познаваха.
На тази дата в 11 часа ще посетим вечния 

ските гробища, за да почетем паметта му и д 
близки, приятели и познати^а ни придружат.

Опечалени: съпруга Стойна, син Драган, дъщеря 
Стоичко, снаха Благица, внуци Ивана, Сашо и Игор.

му дом на долнотлъмин- 
а положим цветя. Каним

Милияна, зет

На 31 май 1998 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима

точки (3 тройки) и Тони Алексов, който, освен че 
вкара 18 точки ( една тройка), хвана най-много 
топки под обръчите. ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 

от Димитровград
На този ден в 11 часа на димитровградските 

гробища ще дадем панихида. Каним роднини, 
близки и познати да ни придружат.

Опечалени: съпруг Никола, дъщеря Иванка, 
син Петър, зет Васил, снаха Драгица, внуци и 
останали роднини.

д.с. Б.Д.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

БОСИЛЕГРАДЧАНИ КАТАСТРОФИРАХА В АЛАКИНЦИ
”АЛАКИНЦИ”:"МЛАДОСТ” 
9:0 (3:0)

те имаха и две-три добри голови
положения, които обаче остана- ството, боси ле градските фут- 

В дерби срещата в Алакинци ха неоползотворени. болисти ще играят с отбора на
между кандидатстващите за В 25 минута съдията Звони- ”Левосое” в Босилеград, 
първото място отбори босиле- мир Йолич показа и втори жъл- 
градчани претърпяха истинска ти картон на Стефан Стойков и
катастрофа. В твърдата и мъже- го отстрани от играта. След мал- ^_ -ж я ж -яж 7 У Т7ТТ 
ствена игра домакините нямаха ко й. Кръстим откри резултата, ^ X “
милост и "надупчиха” мрежата а три-четири минути по-късно и . ТТЖЖО
на гостуващия отбор. Резулта- В. Станисавлевич се записа в ХЖх Е/Д,ж1чХ"
тът 9:0 (полувреме 3:0) недвус- листата на голмайсторите. До л . __ т»
мислено потвърждава това. С края на първото полувреме до- ВИКАТЕЛ" 
тази победа футболният отбор макините отбелязаха още един
на "Алакинци” вече си осигури гол. Автор на третия гол бе Б. ГТИПТП
първото място, докато босиле- Маркович. ^ А ° ^ А ^
градският отбор, който досега 
беше един от кандидатите за 
шампионската титла, сега загу
би всички шансове, а под въпрос

В последния кръг от първен-

ършват 40 ДНИ 
алима съпруга,

На 30 май тази го 
от смъртта на наш 
майка и баба

1на се нав 
а непреж

ди
ат;

м. я. НИКОЛИНКА СТАМЕНОВА 
от село Горно Тлъмино, 

Босилеградско
посетим вечния й 

ките гробища и ще си при- 
благородна душа. Каним

ден в 11 часа 
нотлъминск 

нейната
близки и познати да ни придружат.

Вечно скръбящи: съпруг Иован, синове Боро 
и Павле, внуци и многобройни роднини.

На този 
дом на го 
помним

ще
зр|
за

През второто полувреме до
макините още по-силно атакува
ха вратата на гостите и още шест 
пъти топката попадна в мрежата

босилеградския отбор. В спи- Организационния отбор 
съка на голмайсторите сс вклю- диишата манифестация Ден

: И. Стайкови-., И. Сто- предизвикателството , която 
състои на 27 май. Във

През миналата седмица в Ди
митровград се проведе заседа
ние на Изпълнителния отбор на 

тазго-

На 20 май 1998 г. се навършиха ТРИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия скъп баща, свъкър, дядо и 
прадядо

АЛЕКСАНДЪР СТАНКОВ ПЕЙЧОВ 
(1902-1995)

от с. Плоча, Босилеградско

I Поклон пред паметта му!

нае дори и втората позиция.
Босилеградските футболисти

р^вноправся^ротивниква отб“ ^^^^^Гощс^дии пТб.' с това начинание „а .асе-
ра - домакин. Дори в този период • даиисто с взето решение да сс

аркоии ------------------------------ изработи програма (междувре
менно тона с направено) в нашия 
град, който тази година ще се 
състезава само и югославската 
конкуренция (съперник му е 
Варварин).

Главен организатор и изпъл
нител на тази снортно-развлека- 

В конкуренцията за пионери тслна манифестация и тази го
дина ще бъде соколското дру
жество "Сокол”.

на

Опечаленото семейство
НА ЕЗЕРОТО“САВАТ 2"

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ

На 21 май 1998 г. се навършиха ДВЕ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща, брат, свекър и дядо

ПЕЙЧО АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ 
(1938-1996)

от с. Плоча, БосилеградскоНа 16 май т.г. на езерото ”Са-
ват 2” се проведе общинско със- Бранислав Петров се класира 
тезание по спортен риболов, на първо място с 551, Боян Велич

ков зае второ място с 492, а Ни- 
нослав Петров - трето място с

на

Годините минават, но ние, неговите най-бли
зки, не забравяме и никога няма да забравим 
благородството му.

Б. Д.което участваха 53 риболовци, 
членуващи в ООСР Нишава 
от Димитровград. Времето бе 377 точки.

а всеки Като единствена жена-рибо
ловец в състезанието участва 
Ясмина Соколова. а

На 24 май г.г. на езерото ”Са- 
Първото място а конкуренци- ват 1" ще се състои междуоб- 

ята за възрастните риболовци бе щинско състезание- по спортен
завоювано от Милош Йоваио- риболов, кс*то ще бз.де органш 

който спечели 2104 точки, зирано от ООСР Нишава оз 
Влатко Алексов със Димитровград. Освен риболов- 

ците от нашата община, на със
тезанието ще участват и члено
вете на общинските рибарски

ОБЯВМ Опечалено семействоизгодно за риболова, 
въдичар е имал стартен номер и 
е ползвал стръв по собствен из
бор.

*
На 30 май 1998 година (събота) ще се състои 

панихида по повод ЕДНА ГОДИНА от смъртта

"а СЪРБИСЛАВ ЗЛАТАНОВ - СЛАВЧО 
ГРАДИНАРСКИ

Дните минават, времето лети, а него го няма ФСОМШЦ 
дома му. Ш * •
Спомените за него са в сърцата ни и няма да V 

допуснем времето да заличи заветите, които ни • .
остави като съпруг, татко, дядо на четири вну- I
чета, тъст и свекър. ' ЩвЬЖЛ

Панихидата що се състои на царибродските > ЮУЛ 
гробища от 11 часа. Каним роднини и познати 
да се поклоним пред неговата памет.

Опочелени: семейства Златанови, Манови и Максимович

ШИЕПРОДАВАМ:
1. Къща в Димитров

град, ул. "Кирил и Ме
тоди" N8 6: жилище 66 
н?, два локала по 26 м 
и дворно място 700 м . 
*«Ф2. Нива в местността 
Къндина бара - 7,30 де
кара.

За информации и до
говаряне ползвайте тел. 
(018) 40-188.

вич,
втори с
1895, а трети Предраг Костов с 
1738 точки.

В конкуренцията за риболов- 
„и до 18 годишна възраст най- организации от Пирогски окръг 
добър бе Ивица Петков, който - Врсло от Бела паланка, 
спечели общо 594 точки. Второ- Пасгьрмка от Пирот и Мла- 
то място зае Синан ЗейиилонИ'1 ди рибар от Ьабупшица. 
с 362, а трето - Милан Милоше- 
вич с 353 точки.

в

Б. Д.

Ф22 МАЙ 1998 г.
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АЛАПАЧЕ
Среча ме онядън Дода Цана от Ст|>ошену тешму и вати 

да мс галати:
- Бре Ма! по, къв си ти човек, ватил си се само за мужйете 

удариш рабушйс за ньи. Да ме прости бог, тии удараш ли 
кока си от опия...

- Ог кой и, Дода Цане?
- Па ете от ония що носе тесни беневреци, дългье косе, 

... Защо ие удариш йедъи рабуш и за пас,менгьуше и гривне 
женете?

- За койе жепе, Цапо<
- Па еве, за новопечеиете граджанкье, кико гьи окам я, 

а оне су си дибидуз селянкье-
- Е?
- Горе-доле сви смо нийе, Манчо, от село-

доле? - обърчам га на майтап.- Куде повече: горе
- Не се завутуй! - отсече ми Дода Цана. - Знайеш ти кво 

сакам да кажем, ако нийе не смо се родили на село, оно на 
село су се родили или бащете и майкьете ни, или дедете и 
бабете. За тея селянкье я не ти оратим.

или

- Па за койе?
- Па еве, кико за Йевру и Йеврушииу. Гледам 

1!а пазарат: иацървиле се и напудриле, стиснуле чантичкье 
под мишку и приоде от йеднога до другога камиона със 
зарзават: "Майсторе, колко йе лукат, колко су компирете, 
колко йе салатата, колко су морковете-”. Изреде тека све, 
а он човекът им попогледа, па поче да им казуйе, те три 
динара, те пет динара, те осам динара-

"У-у-у, бог да те убийе, па ти_ кока п]х>даваш златан 
зарзават, куде си га брал?" - поче Йевра.

"Мо]х? мани га, не знайе кво тражиГ - ]>ече Йеврушина.
"Ма знайете ли жене, све йе това расло под пластеници, 

а знайете ли колко труд и паре требу?"'
"Е, големя работа.'" - рече Йевра и дърпну Йеврушину за 

рукав.
- Е Манчо, тука у мене кока нещо пуче. Нейе зарад 

човекатога, нейе и зарад ценете що истина су високье, ама 
зарад тея две торокуше. Еве с године гьи гледам, пролет ли 
йе, лето ли йе, йесен ли йе, оне се претакаю йедна до другу, 
за свакога у Цариброд знаю откуде йе, що йе, кво работи, 
кво не работи, кой му йе род, кой нейе, кой му йе приятель, 
кой неприятель, знаю за децата им, за женете, ама баш за 
сви, чини ми се до пето колено! Е, и това би им простила, 
оти и я обичам да попогледам през плот, ама баш ка се 
доселише, беше пролет и я гьи покара: "Айде комшикье да 
садимо лук!" Оне ме само погледаше ко краве мъртво теле 
и нищо не продумаше. После гьи кани за моруз саденье, па 
за копанье и бранье. Е баш тъгай кига гьи покара да идемо 
на бранье моруз, Йеврушина ми одруби: "Слушай Цано, 
нийе да смо сакале лук да садимо, градине да вадимо, моруз 
и жито да оремо, да жньемо, копалю и беремо - нийе би 
си седеле на село. Ти куде си пошла, иди си! Нас ни остави 
на мир!" Знайеш ли, Манчо, тъгай кока ме с лайно 
залепише, гълну си йезик и не умея думу да продумам. А 
нейе да нема кво да им кажем, я не съм от мутавете-

- Неси, Дода Цано!
- Баш затова те и дърнчим да удариш рабуш: еве кико 

некойе жене целу пролет и лето се залагаю под сенкьу, кико 
у продавницете дооде на папуче и пеньоар, кико на дън 
испию по цело кьило каве и претришаю све и свакога, кико 
под цървените им нокти йоще стои селска кал, кико да ме 
простиш на мужете набиваю рогове, а после све им скупо, 
сви им виновни: и селяци, и търговци, и мужйе, и дирек
тор йе~

- Е-е, стани малко, ти кока га попрекара?
- Прекарала - ма йок: само да гьи Манчо заслушаш, знаю 

оне за све: и за граджанъе, и за селяци, за работници и 
директоре, за управници и голяци, за нашу и белосветску 
политику, ама баш за све, само да си гьи заслушал йеднуш, 
че видиш-

- По-арно що не съм гьи заслушал, Цано. Нали 
знайешдума дупку не прави, нека си орате. А да ти кажем 
и нийе се млого заоратимо, а работа ме чека

- Е, работата нейе заяк да побегне! - рече Дода Цана и 
се върцну къмто пазарището.

гьи некня

Моля, без• Ако здравето влиза през устата, 
откъде тогава излиза?

• Намериха общ език - есперанто.
• Някои хора за политиката обичат 

най-много да говорят с - боксьорски ръ
кавици.

• Някои политици не отговарят на 
провокаторски въпроси. Те веднага би-

ДОКАЗАТЕЛСТВО
Умни глави отдавна са казали, че исто

рията може да се повтори само като фарс.
Ето едно ново доказателство за това: 

всички, които се опитват да уподобят 1998 
на 1948 година, стават за смях!

ят.
Б. Димитров

ДВЕ КРАТКИ ПРИТЧИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Един анонимен живописец се перчи в компанията 

на прочути художници и театрално заявява:
- Много бързо разбрах, че за художника е най- 

важно да умее да рисува с акъла си, а не с четката. Аз 
рисувам именно по този начин.

- Значи, колега, Вие сте се определили за мини
атюрна живопис! - подхвърли един от изявените 
художници.

Не хвалете прекалено първата крачка в 
похода към решението. Ще ви липсват 
хвалби за последната.

ВЪПРОС
Някои обясняват проблемите на нашето 

малцинство с известната народна пого
ворка: ”Царят дава, пъдарят не дава”.

А кой назначава пъдарите?Славен писател бил в някаква компания и един от 
присъстващите го помолил да им разкаже най-крат
ката приказка за фантом. БЛАГОНАДЕЖДЕН

- Добре - съгласил се той. - Вчера срещнах господин 
X, дето върви заедно с вдовицата си, която го държи 
под ръка.

Един прочут айдук неотдавна стана 
войвода. Да му мислят - клетите сиромаси.

к. г.Каменко М. Маркович

^АСЕН
0 "Еврика!"рисува; Б Димитров

Г7«янс<ят-'
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