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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Г0ДИНАХХХ1Х * БРОЙ 1691/92 * 29 МАЙ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ЧЕРНА ГОРА - ИЗБОРИ '98

ГЛАСУВАН ЗАКОНЪТ ЗА 

УНИВЕРСИТЕТА
ИЗСТРЕЛИ СРЕЩУ 

СВОБОДАТА
* 3“ "°®“я закон гласували 153 депутати, а 46 били против • Пет сесии та изпити • Студентите 
да се запишат в следващия курс и е 4 изпита от предишния • За повтаряне

Депутатите в Скупщината 
Сърбия гласуваха предложения 
от Правителството Закон за . 
университета след еднодневни 
разисквания. Обоснование на |
Законопроекта, който предиз
вика голямо внимание през пос
ледните няколко дена. дадоха 
вицепремиерът Ратко Марко- 
внч и министърът на просветата 
Йово Тодорович. Относно Зако- | 
нопроекта бяха внесени 66 депу- | 
татски амандмани и 16 от страна ] 
на Прав1Ггелството, последните 
от които бяха вградени в Закона.
С амандманите на правителство
то са върнати петте изпитни се
сии, а в следващия курс ще може I 
да се запишат студенти, които не 
са си взели от два до четири из-

могат
на курса сс плаща такса В навечерието на парламентарните избори в Черна гора, 

насрочени за неделя (31 май), актуалната власт в тази република, 
изправена пред опасността да изгуби привилегиите си не избира 
средства за да заплаши всички свои съперници. Последният и най- 
флагрантен пример е неотдавнешният инцидент, станал на пътя 
между Биело поле и Мойковац, когато полицейски служители 
стреляли срещу колата, в която се намирали функционерите на 
Югославската левица - Ферид Хамидович, Светозар Симович и м-р 
Иван Маркович.

”Няма никакъв политически интерес, няма такъв брой депутат
ски и отборнически места, които биха можали да компенсират 
живота на който и да било наш член, на който и да било участник в 
нашите нромоционии сбирки, които в последно време постояно се 
застрашават от актуалната власт в Черна гора ’ - са думите на 
Милета Сокович, с които той обоснова решението на Избирател
ния щаб на ЮЛ да се откаже от участието си в изборите. ”3а 
нерегуларната атмосфера в навечерие на изборите се постараха и 
режи меките медии в Черна Гора, които с безогледна фалшифи
кация и монтаж на кореспонденциите си за нашата дейност спома
гат за създаването на нерегуларни условия за демократически и 
честни избори” - добави той.

- Изстрелът срещу колата, в която били фунционерите на ЮЛ 
потвърждават паниката, която захваща актуалната власт в наве
черие на сигурната загуба, която ще дойде на 31 май,- подчертава 
се в съобщението на Югославското движение на черногорците.

И Сдружението на журналистите в Сърбия издаде съобщение, 
в което остро осъжда насилието и самоволнето на черногорските 
власти, които все по-често посягат и срещу професионалните жур
налисти.

"Изстрелите срещу заместник председателя на Дирекцията на 
Югославската левица и отговорния редактор на Радио Югославия 
Иван Маркович и члена на Бюрото на ЮЛ Светозар Симович, 
представляват всъщност изстрели срещу свободата и свободното 
изразяване на гражданите на СР Югославия.

Актуалната власт в Черна гора, с висок глас говори за демок
рацията и свободата, а на практика безогледно тормози, насилства 
и дори предприема въоръжени нападения. Такъв вид насилие, 
какъвто е направен срещу Иван Маркович н Светозар Симович, 
трябва да бъде осъден от всички прогресивни сили в нашата страна, 
които милеят за стабилност, мир и истинско демократическо раз
витие. Понеже изстрелите срещу двамата ръководители на Юго
славската левица и срещу журналистите са не само изстрели срещу 
тях, това са изстрели и срещу свободата и Съюзна Република 
Югославия.

Нашият колега Емило Лабудовнч, бившият редактор в ТВ 
Черна гора, който няколко месеца гние в затвора само заради това, 

привърженик на Социалистическата народна партия в Черна 
гора, също така е жертва на т.нар. реформистки и демократически 
режим в Черна гора. Не бе удовлетворено ннто искането на 
държавния прокурор на СР Югославия Емило Лабудовнч да бъде 
освободен, което говори за самоволнето на черногорските власти 
и неиризнавансто на югославските държавни органи.

Дълбоко сме уверени, че па тиранията на актуалннте власти в 
Черна гора най-добре ще отсъдат избирателите на 31 май”-се казва 
в съобщението, подписано от председателя на сдружението на жур
налистите в Сърбия Душни Джорджевнч.

на

нИН>
щ ~~яЖ

' " . ”вйа ШеШШ&яШШШ
Вицепремиерът Ратко Маркович обосновава Законопроекта
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ва всеки вид политическо, вер-пита в предходния, в зависимост 
от броя на предметите в курса, а 
за повторения курс се плашат 
такси.

Ние имаме най-гол ям брой 
иа онези, които се готвят за 
академически граждани: на 
10 000 жители сс падат 140 
студенти, докато на Запада 
са между 50 и 60. Дори 90% 
от средношколците у нас 
продължават образование
то си, докато в развитите 
държави те са между 25 н 
30% - каза министър Тодо- 
рович.

ско или идеологическо влияние. 
Поради това е забранено какво- 
то и да било политическо, пар- 

- Законопроектът за универ- тийно и верско организиране и 
действане. Университетът е асо
циация на факултетите и са не
обходими поне три факултета,

ситета има за цел да въведе нови 
решения за новите, променени 
междувременно
подчерта вицепремиерът Ратко 
Маркович, обръщайки се към 
народните депутати.

Маркович поясни защо ни е 
необходим нов Закон за универ
ситета. Преди всичко задари 
промените в обществото, заради 
необходимостта със закон да се 
регламентира материята уни
верситет и университетско обра
зование. От новия закон се очак
ва да се подобри едно болно със
тояние на отделните универси
тети и факултети.

Дълго време вече нашият 
университетски живот бе откло
нен от правия път, каза Марк
ович, като подчерта, че вместо с 
въпросите за образованието и 
научната дейност, най-много се 
занимава с персонални въпроси, 
избирането на ректори,декани и 
преподаватели и сътрудници на 
факултетите. Избирането 
преподавател или сътрудник по
вече зависи от принадлежността 
към отделен клан, отколкото от 
способностите, а на известен 
брой преподаватели бе по-важ
но политическото, отколкото 
преподавателското звание.

Д-р Маркович посочи, че по
литическите партии са сс наста
нили и в университетите, че про
фесорите сс целят според 
на коя партия принадлежат и че 
в тези делби са въвлечени и сту
дентите. Няколко пъти през пос
ледните години, откакто съще
ствува политическият плурали
зъм в страната, по няколко сед
мици, дори и месеци на отдел
ните факултети не се е провеж- правя!

- « >—» -кои универ- ' '
«пети и факултети. Говорейки за Законопроек-
титеГи^1г™ттелш,иии: ги, мииисгьрьт .... просвети» 
;Га аЯ™ияГ”итклк.м- Йово Тодорови., подчертв, че е

отношения.
за да може да съществува уни
верситет. Университет и факул
тет могат да открият физически 
и юридически лица, както дома
шни, така и чуждестранни.

Свободата на обучението и 
на следването е основната об
ласт на автономията на универ
ситета и обхваща и свободата на 
писане на научни трудове и науч
ното творчество. Според Зако
нопроекта, само редовните про
фесори се избират за неопреде
лено време, докато всички други 
ще получа ват звания постепенно 
и се приемат за пет години. Из
бирането за определено звание и 
на мястото редовен професор 
прави деканът след предвари
телно полученото съгласие от 
страна на министъра на просве
тата.

него се въвежда една новина, ко
ято не е съществувала в досе
гашните закони - отсега нататък 
държавата няма само задълже
ния, но и права към универси
тета, в който влага средства.

Тодорович припомни, че II 
Сърбия има шест университета 
и 81 факултета, чийто основател 
е държавата, както и определен 
брой частни университети и фа
култети. Май-голям е Белград
ският унивесритст с 30 факул
тета, а най-малък е Универси
тетът на изкуствата с четири 
факул тета. Иа университетите у 
нас следват 145 хиляди студенти 
(в Белградския -77 хиляди) и ра
ботят 9500 преподаватели 
рудници (в Белградския - 4600).

Министър Тодорович опове
сти рационализация 
бразователнитс институции в 
Сърбия, подчертавайки, че има
ме прекадено много универси
тети и факултети, и че на прак
тика, в западните страни по-ефи
касни се оказаха универс! 
е по-малко факултети. Той каза, 
че кадрите па университетите са 
стари, чс 42 процента от общия 
брой са редовни професори, пре
подавателите са с две хиляди по
вече
пори за обратна пирамида па 
кадрите. Ефикасността на след
ването е ниска, средно продъл
жала осем години, а само 12% от 
следващите се дипломират иа-, 
време, докато в света средното 
следване продължава пет годи
ни, а една половина от студен
тите се дипломират навреме - в 
редовния срок.

че е

Когато стана дума за органи- 
за зацията на университета, съще- 
0*_ ствуват професионални, а други

те са органи на управление. 11ър- 
вите са компетентни за обучени
ето като израз на автономията 
на университета, докато посред
ством други те държавата проце
жда управлението. Те са компе
тентни за материално-финансо
вите въпроси, организацията и 
воденето на деловата политика, 
избирането на преподаватели и

и сът-

Днес I. голямата зала на | мата. На заседанието ще 
Центъра за култура ще I бъдат връчени призна- 
се проведе . ъи- "ни и награди на
жествено засе- У ,,а** " заслу-
данис на ску
пщината 
гостилничар н 
ско-туристи- * 
чсскага орга
низация ” Бал
кан” но повод 50-
годишнината на фир- | парти..ори.

ма иисшсо-

[т жилите ра- 
«■■й ботн.щн от 

фирмата, а 
Т7Т се очаква да 
V присъстват и 

многоброни., 
гоен и делови

петите
назова

сътрудници.
При назначаването па члено

вете ма управителния и мадзи- 
рателнито отбори Правителст- 
вотос длъжно дв назначи и опре
делено число от редовете на ра
ботещите и на студен тите, които 

—’ абсолютното мнозинст
во з и тела, каза Макрович и

от асистенти те, което го-

\\Р



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯНА ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЕС В БРЮКСЕЛ

ЗАМРАЗЕНИ СА САНКЦИИТЕ 

СРЕЩУ СРЮ
ЮГОСЛАВСКИ ФОЛКЛОРИСТИ УЧАСТВАХА НА СЪБОР 
В БЪЛГАРИЯ

ПРИЕХА НИ 

КАТО БРАТЯ
• Отменено е решението за зпмразяшшс ми ннпеетнрпнето н Сърбин • Санкциите остапнт кяго 
заплаха, доколкото не продължи диалогът и не се номалн насилието

Ако правителството на СР Югославия потпър- мото развитие ма това положение като условие за 
ди готовността си за сътрудннчестпо е междуна- сътрудничество между СРЮ и ЕС. Поздравявайки 
родната общност и за по-нататъшпо ангажиране началото на диалога между властите в Белград и 
в диалога но проблемите в Косово н Метохня, представителите па албанското малцинство в 
Европейският съюз ще разгледа, в рамките на Космст, министрите ог ЕС оцениха ролята на Ру- 
регионалния си подход, участието на Югославия в гова и неговия нреговорителски тим като ключов 

сътрудничеството в Европа и фактор за отночввнето на диалога и коистати- 
междупародната общност като цяло. ЕС настоява раха, че президентът Мнлошсанч е поел лична 
президентът Мнлошевнч да покани Филипе Гои- о тговорност за началото на политическия процес 
залее на официално посещение в нашата страна, н че международната общност е изиграла значи- 
за да бъдат обсъдени бъдещите о тношения между тслиа роля благодарение па сплотеността си. 
СРЮ и ЕС, нейното участие в дейностите на "Съветът подкрепя усилията за подобряване 
ОССЕ и други въпроси. Съветът даде напътствия статута на Косово, особено но въпроса за собстве
на съответните тела да пзньршат нсобходнмаз'в вата му администрация, както и з‘ериз'ориалназа 
подготовка за мисията на Гонзнлес. цялостна Югославия ,нодчерз'ахв взапимизе мин-

Това са най-важните заключения на Мниис- нстрннаЕС.Теподкреиихареформаз-орскатаио- 
терскня съвет на ЕС пъв връзка с обстановката в литнка на Мило Джуканович в навечерието на 
Югославия. Па сестоялото се тези дни а Брюксел посещението му в Брюксел и изказаха загриже- 
заседанне на МС външните министри на страните- пос т поради "малкия брой позволителни за незав-

високаза такса за

Културно-художественото дружество ” Ковизье” от нишкото село 
Вукманово участва на Международния фолклорен събор, състоя,., 
се па 16 и 17 май гази година в българския град Стралджа. Там 
нашите фолклористи бяха гости на местното Културно-просветно 
дружество ” Весели пенсионери

"Приеха ни като братя. Не еъщъствуват разлики между нас 
и зях. Ние сме една къща. Погледнете само песента "Сестра 
брата кани на вечеру”, която се пее в двете страни”, заразказва 

след занърщаисто си от България Драгиша Тодорович, пред
седател и технически ръководител на дружеството от Вукма- 
иово.

механизмите на

ни

ЕС обсъдиха положението в Косово, иснмнтс слсктронии медии и 
ноложнтсл- тяхното иолучаввис".

членки на 
Черна гора н медните н определиха

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СПС ПРЕБИВАВА В АТИНА

ГРЪЦКИТЕ СОЦИАЛИСТИ ПОДКРЕПЯТ 
РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА СРЮ В 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Делегация на Социалистическата партия на включване на Съюзна република Югославия във 

Сърбия, оглавена от члена на Изпълнителния от- всички европейски организации и институции.
В разговора е изтъкнато историческотобор на Главния отбор на СПС Горан Перченич, 

пребивава тези дни в Атина, където води разговор значение на принципите на сътрудничеството и 
с генералния секретар на ПАСОК. Костас Скан- добросъседството на държавите от Югоизточна 
далидис. Изразена е двустранна готовност за по- Европа, които бяха утвърдени на Критската 
нататъшно разширяване на сътрудничеството среща.
между управляващите партии в двете страни. Делегацията на СПС води разговори и с ли-

Генералният секретар на ПАСОК изтъкна, че дернте на останалите гръцки парламентарни пар- 
добрите и традиционно приятелски отношения тии и участва на "кръглата маса , която беше 
между СР Югославия и Република Гърция пред- посветена на разширяването на Европейския съ
ставляват важен фактор за мира н стабилността в юз на югоизток. Организатор на кръглата маса 
тази частна Европа. Костас Скандалиднс отделно бе Институтът за развойни и стратегически сту- 
подчерта подкрепата на ПАСОК за ускорено дии "Андреас Папандреу .

Вукмановци на сцената в Стралджа 
(снимка: Зоран Стоянович)

"Между игрите, които ние 
тачим и с които българските 
групи се представиха на събо
ра нямаше никаква разлика. 
Народните носии също така ни 
бяха почти еднакви’’, добави

• Културно-художестве- ^ 
ното дружество ”Ковил»е” 
в село Вукманово 
съществува от 1977 година. 
В 140 къщи в селото 
живеят 450 жители.Тодорович.

Той ни разказа, че бълга
рите не обичали да ги хвалиш, че са с единия си крак в Европа, 
не държали да покажат пълните си магазини със стоки от целия 
свят... Те искали да се преклониш пред традициите им, да оце
ниш културата и историята им, да разбереш жеста и да уважиш 
детайла в отношенията. Според него те тутакси засвидетелстват 
доверието, което може да се превърне в трайно приятелство.

Вукмановци гостуват в 
България всяка година. Освен 
с "Веселите пенсионери", те 
сътрудничат и с фолклорното 
дружество "Ахтопол” от едно
именното крайморско градче.

Водачът на нашите фолк
лористи счита, че сърбите 
имат най-изворното творчест
во, а българите най-запазено-

Милан Милутинович. Сръбският президент 
има право да го върне за доработка, но 
според Конституцията той може да направи 
това само веднъж, а след евентуалната но
ва процедура в парламента, законът непре
менно трябва да бъде провъзгласен.

■ жъм края на миналата седмица в При- 
уС щина най-сетне започнаха разговорите 
I Хмежду представителите на Република
Сърбия и косметските албанци. Това е 
охрабряваща крачка, като се има предвид 
фактът, че всички разумни решения за кри
зата в Косово и Метохия могат да бъдат 
намерени единствено чрез разговори и дого
вори.

т белградската гара тръгнаха между
народни влакове за Мюнхен и Цюрих. 
Така, след 6 години, бяха възстано

вени железопътните връзки и със Загреб и
О • ” На международния 

събор на народното 
творчество, който по по
вод видовденските се 
тържества провежда в 
Нишка баня, и тази година

а съжаление, междувременно ескали- 
раха терористичните действия на албан- Любляна. Както посочват журналистите, на

валица във влаковете няма най-вероятно по
ради високите цени на билетите - 

320 динара до Загреб и 540 ди
нара до Любляна. Трябва да се 

има предвид и фактът, че и

3ците срещу полицията, гражданите и 
Югославската войска. Министърът 
на вътрешните работи Влайко 
Стоилкович оцени това като 
израз на тяхното безсилие, 
оповестявайки, че поли
цията още по-ефикасно ще 
защитава всички граждани 
на Сърбия, независимо от 
националността им.

ще участват две групи от 
България”, заяви Зоран 
Стоянович от Културно- 
просветната общност на 
град Нпш, организатор на 
събора.

визите струват - не само 
пари, но и нерви. то.

"В България има училища 
за опазване на народната тра
диция, в които се изучава фол
клорът.
творчеството, но повече самодейно. Изследванията в областта 
на родния фолклор почти не са започнали”, поясни Тодорович.

Стралджа е малко градче с пет-шест хиляди жители. Намира 
се близо до град Ямбол, Бургаска област. Най-известно е имен
но по Международния фолклорен събор, който тачи култур
ните традиции, обичаите, песните, игрите и носиите. Тази го
дина манифестацията събра повече от тридесет фолклорни 
дружества, а "Ковшъе" се представи с най-стар костюм и добре 
подготвена програма - народни песни и обичаи.

ловенците 
осъществиха това, 
което преди известно 

време бяха оповестили. 
Младият форум на 

сдружената листа на социалде
мократите в Словения (бившият 

Съюз на комунистите) възобнови щафетата 
на младостта от предишна Югославия. В 
навечерието на 25 май младите словенски 
левичари организираха своя щафета, която 
мина през цялата дежела. Обаче словен
ците не биха били това, което са, ако вместо 
дървен или метален символ не носеха така 
наречената "кутия на солидарността", в 
която гражданите пускаха паричните си да
рения. Тези пари ще бъдат използвани за 
лечението на младите словенски наркоман.

С
Сърбите опазватсведомителните аген

ции съобщиха, че лиде
рът на косметските албан

ци Ибрахим Ругова е отпътувал за 
Вашингтон и че ще се срещне с президента 
Бил Клинтън. Това посещение потвърждава 
само принципната безпринципност на Стейт 
дипартмента, който задвижва жестоки кам
пании срещу тероризма в света и не му 
хрумва даже да разговаря с ЕТА и ИРА, но 
повика Ругова за консултации.

лед полемика, водена цял ден, мнозин
ството в Народната скупщина на Репуб
лика Сърбия прие Законопроекта за 

университета. Такава полемика се и 
очакваше, защото в обществеността се поя
виха голям брой противоречиви становища 
във връзка с този документ. По време на 
сесията, пред сградата на парламента про
тестираха група студенти.

ега, когато Законът е гласуван, в срок 
от една седмица трябва да го провъ
згласи с указ президентът на Сърбия

О

ЕВРОКОМИСИЯ ПРИЗНА, 
ЧЕ АЕЦ ” КОЗЛОДУЙ” Е 

ПО-БЕЗОПАСНА
с

■ ^-азват, че възобновяването на ща- 
фетата е предизвикало най-различни 

I Хкоментари сред словенците, обаче Постигнат е напредък в повишаване на безопасността на
АЕЦ "Козлодуй”.

Това призна тези дни Жан-Пнер Концен, съветник на 
политическия комисар на Европейския съюз Ханс ван ден 
Брук. Преди това мисия на Евросъюза посети българската 
атомната централа в Козлодуй.

повечето от тях са имали положително 
отношение към нея не поради някаква 
носталгия за бившата държава Югославия, 
но затова, че акцията е била полезна.

Момир Тодоровс
29 МАЙ 1998 г.



ПО ПОВОД ИДВАНЕТО НА "ЗОРНИЦА" В ДИМИТРОВГРАД

НЕ ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ 

ВИДЯН СЦЕНАРИЙ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ, 

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ...
Едно събитие, което в малко и гражданите от българското национ- 

преди всичко мирно градче, каквото е ално малцинство да отпразнуват своя 
Димитровград, най-вероятно би ми- велик национален празник” и се до- 
нало незабелязано, още веднъж, по бавя, че това е ”още един пример на 
известен вече сценарий, се претвор- флагрантно нарушаване на национа- 
ява в политически проблем. И тоя път лните права в Югославия”, 
главните роли изпълнява познатата 
вече двойка: Тодорова - Шукарев, ДСБЮ Марко Шукарев на пресконфе- 
първата председателка на Хелзинк- ренция в София, обвинява Югославия в 
ския комитет за защита правата на геноцид над българското национално 
българите в Югославия, а вторият - малцинство. Информация от тази 
председател на Демократическия съ- пресконференция се излъчва пак в най- 
юз на българите в Югославия, и в не- важното информационно предаване на 
отминуемия за подобните случки ек- националната телевизия. Случилото се 
ип на Българската национална теле- в Димитровград става тема номер едно 
визия. За да може това събитие да и за другите български медии. Лайтмо- 
получи необходимите (и предвари- тивът е - ”още еднин пример на брутал- 
телно уточнени мащаби) тук са и два ното отношение на сръбската полиция 
автобуса български граждани, члено- и нарушаването на правата на национ- 
вете на един фолклорен ансамбъл от алните малцинства в Югославия”. Към 
София и придружаващите ги лица - тях се придружава и българското вънн- 
общо стотина души. шно министерство, което търси от

Събитието станало на 24 май, кой- посолството си в Белград ”да изучи 
то в България се отбелязва като ве- вчерашния инцидент в Димитровград, 
лик национален празник - Ден на Ки- когато полицията осуетила предста- 
рил и Методий. Екипът пристига в вителите на българското национално 
Югославия в предиобедните часове и малцинство да отбележи свой праз- 
посещава Погановския манастир, ник”.
През ранните следобедни часове, по 
времето, когато мнозинството граж- Хелзинкския комитет за защита пра- 
дани си почиват или са на уикенд (из- вата и свободите на българите в Юго- 
вън града) автобусите спират пред славия осведомява посредством 
Културния център в Димитровград, в ция ”БЕТА” че ” по груб начин от 
който освен пазача няма жива душа. Димитровград бил изгонен известен 
Членовете на ансамбъла са в народна абсамбъл, и че това направили 
носия, готови да излезнат на сцената ямо число полицаи в униформа и в 
и изнесат програма. След като дома- цивилни дрехи, че концертът бил до- 
кините им (Тодорова и Шукарев) се говорен предварително и, че бил от- 
уверяват, че не могат да влезнат в казан при много чудни и неясни об- 
сградата на Културния център, започ- стоятелства, че присъстващите там 
ват концерта си (под открито небе) граждани били шокирани от 
пред сградата на Културния център, ственото и грубо държане на поли- 
”Концертът” им се наблюдава от цайците, които искали да предизви- 
малка група случайни минувачи и жи- кат ексцес, с цел по-нататъшно за- 

околните жилищни блоко- плашване населението в крайгранич- 
ве. Според свидетелствуването им те ните райони”. Хензинкският отбор 
тук пяли българския химн и били раз- побързал да осведоми за това бел- 
вявани български знаменца. В тоя мо- градското бюро на ЕС и посолствата 
мент там дошли двама полицаи - ре- на страните-членки на контактната 
довен патраул - и един инспектор към група в Белград.
ОВР в Димитровград, които преду- На другия ден реагирал и Култур- 
предили гостите то да прекратят ният център в Димитровград, който 
сбирката, понеже не била оповестена на официалния предствител на Репуб- 
пред компетентните власти и не било лика България в Югославия, посла- 
дадено съгласие за такова нещо. ”Из- ника Ивайло Трифонов изпратил пи- 
пълнитслите” на програмата продъл- смо с дементи и писмени доказател- 
жили още малко време своя концерт ства, че тази институция за тази дата 
и то по групи. Всичко това се записва с когото и да било от България не е 
от екипа на Българската национална договорила какъвто и да било кон- 
телевизия. Концертът прекратява, церт, с молба текстът на това дементи 
"изпълнителите” сядат в автобусите да бъде доставен на Българската на

ционална телевизия.
Как във връзка с това ще отре-

На 11 май т.г. д-р Марко Шукарев 
председател на ДСБЮ, изпраща 
до председателя на Общинската скупщи-
Це^р°а "а ™ р ’ ЗорТц "милГв‘а "в опит да влезе в Цен-
което между другото се казва- ’ ^Р3 33 култура. Центърът е заклю-

"Обръщам се към Вас като предсе Ч6Н'3 В НеГО СЪЩаТа вечеР тРябва да <* 
дател на ДСБЮ, поел аетажимента па "РоведепконЧеРт на фолклорния със- 
съдейства на студентския фолклорен ДимитРовгРаД- Нямайки
ансамбъл "Зорница” от София за (?ез- можност да влезе в залата, ансмбълът 
платен концерт, който да се проведе в ??почва да игРзе хоро на платото пред 
Цариброд на 74 мяй тто В ЦентъР3 за култура. Всичко снима
Кирил и Методий” Пеня нЯДнСвСВ’ екипна БългаРскатанационалнателе-
™ „ сл^яГка оис^сйо“ ОчаквГ ^ ТЪЯ КаТ° Й‘Р ШукаРсв И
ме от Вае като Зденка Тодорова, представителка на
общината да съдействате за безплатно ^Ги^н^Г-ДоГицТГм^т
турнижцентър*3 ^ЛЯМаТа ЗЗЛа В КуЛ‘ “-изи^^

у ц9 1о “■ ~ манифестация, намесва се полицията
Т‘ Г‘ 3°рИЦа Милева> ДП- и прекратява "изявата” на "Зорница”, 

р р на Центъра за култура връща Същата вечер БНТ в ударните си 
отговор на д-р Шукарев, в който между новини по канал 1 съобщава, че сръб- 
другото се казва: Във връзка с Ваше- и
то писмо от 11 май т.г. Ви напомням за 
нашия предишен разговор, в който Ви 
помолих да нсочите заинтересованите

На 24 май ансамбъл "Зорница” ид- 
от София в Димитровград, посеща- 
Погановски манастир и в следобед-

писмо ва
ва

На следващия ден, лидерът на

въз-

ската полиция със сила не позволила 
на българите в Димитровград да чест
ват Деня на славянската писменост. 

На следващия ден реагира Центъ- 
за всички културни прояви направо рът за култура, отправяйки дементи 
към Центъра за култура. Това се от- до БНТ и писмо до посланика на Р 
нася и до фолклорния ансамбъл Зор- България в СРЮ Ивайло Трифонов, с 
ница от София, за да уточним датата молба за съдействие писмото-дементи 
и останалите условия за гостуването да бъде прочетено в новините по канал 
им в Димитровград...”

Зденка Тодорова, председател на

аген-
1 на БНТ. А.Т.

гол-РЕАГИРАНИЯ

СРС: ЛЪЖИТЕ И 

ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ 

НЕ СА ПРИНОС КЪМ 

ДОБРОСЪСЕДСТВОТО

насил-

телите на

”По повод националистическите отстранена от центъра на града по най- 
изстъпления на 24 май на председателя учтив и най-толерантен начин.

След това във вечерните часове, вна ДСБЮ д-р Марко Шукарев и Зденка „ ,
Тодорова в центъра на град Димитров- емисията Новини по канал 1 на ЬН1 
град, даваме следното съобщение: са разпространени редица лъжи и дез-

На 24 май т.г. споменатата господа информации. Това в никакъв случай 
от ДСБЮ и фолклорният ансамбъл от не е принос към добросъседското съ- 
България са се опитали насила да вля- трудничество между двете държави, 
зат в Центъра за култура в Димитров- Общинският отбор на Сръбската 
град Тъй като предварително не са оп- радикална партия осъжда поведението 
овестили идването си, те са се опитали на челните хора на ДСБЮ и тяхната 
на всяка цена да влязат в сградата. Не- националистическа истерия в центъра 
успявайки в това, започват с национал- на Димитровград и същевременно поз- 
истическа българска истерия пред дравява акцията на полицията Димит- 
сградата Пеели са българския химн и ровград е последният град в Югоизто 
размахвали български знамена. Поли- чна Сърбия и ние няма да позволим 
Р законно, тъй като такива ексцеси на българските наци

оналисти”.

си и заминават.
Същият ден - 24 май, в 20 часа, 

първа програма на Българската на- агира Българската национална теле- 
ционална телевизия - най-важната ин- визия остава да сс види, но погледнато 
формационна емисия "Дневник” и ин- от Димитровград, подобни събития 
формация, че сръбската власт - поли- вече са видяни безброй пъти. 
цията, "по брутален начин осуетила

цията е реагирала 
сбирката не била оповестена в орган
ите на вътрешните работи, групата е

Зорица Милев

КОНКУРС ЗА ЕДНОГОДИШНО ШКОЛУВАНЕ В СРЕДНИТЕ ВОЕННИ ШКОЛИ

ПРИВЛЕКАТЕЛНА ПРОФЕСИЯ
• Парични принадлежности по време нанеточиГводни^и приемат на“,професионална военна служба
военната повинност • След приключване у . УР к иляти-ге воснно-тсхничсска школа в гр. Крушевац се подготвят

Приключиха конкурсите за приемане на кандидати ,юаиата 33™а™ «™ четиригодишно средно бъдещите подофицери за техническата служба на ЮВ -
във Военната гимназия, средните военни школи и Воен- трябва да са а ърп или ■ ри „Д приключване на механици за боеви системи, специалисти за моторни
ната академия и остава персоналното управление към образоване^лоне с добър™ б^вт прюизведени в возила, оръжие, телекомуникации, радарно-нзчиелн- 
Геиералщаба на Югославската войска да избере най-до- ^ „ вид „Ли род войска и ще бъдат телна, ракетна и електроенергийна техника Също така
боите младежи които след приключването на школува- чин водник от определен вид ^ »ов в мсто |)ро_ „ Крушевац с« подготвят и подофицери за АБХ от
нето си ще станат офицери на ЮВ. До 12 юни обаче е приети на та като отбиване на поен- брана. Заинтересованите за интендантската служба се
отркит конкурсът за едногодишна професионална под- в®д®"° ”в У а |1Сички курсанти, които слсд при- школуват п Средното интендантско училище в Леск

ключване на°1иколуването си^се определят за професи-

ч‘ пЯ „И всички кооттГвсе още не са решили онална военна служба^ обстоо,| в Крагуевац, инженерийни с едногодишна подготовка -

"Дддггдвгвг
датите да получават месечна заплата в размер на ос- мама.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОКРЪж 
НИЯ ОТБОР НА СПС В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СУБНОР МИЛОВАН МИШЕВИЧ И ПУБЛИЦИСТЪТ ДУШАН ВИ- 
ЛИЧ ПРЕБИВАВАХА В БОСИЛЕГРАД

ПОДКРЕПА ЗА РАЗГОВОРА 

И ОСЪДА ЗА ТЕРОРИЗМА
НИТО СЕПАРАТИЗМЪТ Е 

ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ, 

НИТО ТЕРОРИСТИТЕ СА 

ВЪСТАНИЦИ
Изпълнителният отбор на Окръжния отбор на Социалисти

ческата партия на Сърбия в Пчински окръг на проведеното лрс, 
миналата седмица заседание оказа пълна подкрепа на президента 
на СРЮ Слободан Милошевич за разговора му с лидера на космет- 
ските албанци Ибрахим Ругова. Този разговор е начало на мирното 
решаване на косметския проблем. Срещата на президента Мил- 
ошевич с Ругова и започналите в миналия петък разговори между 
делегация на правителството на Сърбия и представители на албан
ците още веднаж потвърдиха мъдрата полит ика на Милошевич в 
създадоха възможност на СРЮ да бъде рсинтегрирана във всички 
международни организации и институции, беше оценено на засе
данието.

В разискванията беше подчертано, че социалистите в Пчински 
окръг подкрепят и енергичните действия на Министерството «а 
вътрешните работи срещу терористите в Космет, както това прав
ят всички демократични страни.

Членовете на Изпълнителния отбор на Окрз,жния отбор на 
СПС в Пчински окръг смятат, че успешно сс отстоява желанието 
на петте милиона граждани, които казаха ”НЕ” но време на про
ведения референдум, косметският проблем да се решава в Сърбия 
без чуждестранна намеса. По такъв начин се спазва Конституцията 
на Сърбия, нейният суверенитет и териториална цялост.

им пречи Сърбия и Югославия.”
Според публициста Вилич, албанците в Ко

сово п Метохия за тре ги път в тоя век посягат към 
ссцссимта. "Масово движение па албанците е има
ло през 1913 година, след като сръбската войска 
освободила Косово, такова движение и въстание 
настояваха да повдигнат и след освобождението 
от фашизма, когато в Косово и Метохия беше 
въведено военно управление. Сегашните опити за 
масов тероризъм бяха осуетени от полицията и 
войската: полицията - вътре, а войската - на гра
ницата с Албания”, изтъкна той.

След като подчерта, че нашата войска твърде 
успешно и професионално защитава държавната 
граница, че албанските терористи няма да постиг
нат целта си и че никаква освободителна войска 
на албанците няма да има шанс, генерал Мишени1! 
каза: "Разговорите, които започнаха между пред
ставилите на властта н представилите на поли
тическите партии на албанците в Косово и Мато
чни са единственият начин за решаване на про
блемите.”

В рамките на информирането на командирите 
от запаса преди няколко дни в Босилеград преби
ваваха Мнловаи Мшпевнч, генерал в пенсия п 
председател на Републиканския отбор на СУБ
НОР, н Душни Вплич, полковник в пенсия п пуб
лицист, които изнесоха сказка за кризата в Косово 
и Метохия.

"Днес в Косово и Метохия имаме две неща: 
тероризъм на една част от албанското малцин
ство, който всъщност е част от стратегията на 
САЩ за създаване на "свой” световен порядък, н 
сецесия, която някои искат да провъзгласят за 
освободително движение. Но инкъдс в света, сле
дователно и в нашата южна покрайнина ссцссимта 
не е освободително движение, пито пък терориз
мът е въстание,” категорично заяви Вплич. Защо 
албанците не се определиха за сецесия кога то се 
разпадаше предишна Югославия, когато на дело 
имахме сецесия в Словения, Хърватско... когато 
обстоятелствата бяха много ио-труд» 
държава? - попита се той и каза: Затова, защото 
тези, конто кроя т света по своему, сега виждат, че

м. я.

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО В ДИМИТРОВГРАД ПО СЛУЧАЙ 
ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТАш за нашата

В. Б.

БРОЯТ НА НАРУШЕНИЯТА 

НАМАЛЯВА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ЧАС ПО-СКОРО ДА СЕ ИЗГОТВЯТ 

ПРАВИЛНИЦИ
Г1о повод 13 май - Деня на сигурността - в Отдела за вътрешните 

работи (ОВР) в Димитровград се проведе тържество, на което, 
освен представителите на службата на върешните работи и служ
бата за сигурност от нашия град, присъстваха и представители на 
локалното самоуправление, Югославската войска, митническите 
органи, стопанските фирми от общината и други гости.

Присъстващите бяха приветствани от началника на ОВР в Ди
митровград майор Тошко Марков. Говорейки за състоянието на 
обществената сигурност в нашата община, Марков каза, че през 
миналата година и от началото на настоящата година на терито
рията на Димитровградска община не са регистрирани инцидент 
на национална основа и че са постигнати особено добри резултати 
при осуетяването на опитите за контрабанда на оръжие и разпрос
траняване на дроги. Марков подчерта, че броят на извършените 
закононарушения на територията на общината се намалява и че в 
80 на сто от случаите криминалните деяния и техните извършители 
се разкриват. Началникът наблегна на плодотворното сътрудни
чество между органите на ОВР и Митническите органи, Югослав
ската войска, граничните полицейски органи, държавната сигур
ност, както и местното население.

Членовете на Изпълнителния отбор на Об- в Босилеград да спонсорира сборника с 6 хиляди 
щинската скупщина в Босилеград обсъдиха нн- динара.
формациите на изпълняващите длъжността дн- Членовете на Изпълнителния отбор поискаха 
ректори на Центъра за култура и Народната биб- час по-скоро да започне да се реализира тазго- 
лиотека - Никола Савов и Иван Евтимов - за пе- дишният плам на общинската Дирекция за строи- 
риода от 1 март т.г. насам и поискаха в тези ведом- телни площи и пътища и на местното самообла- 
ства час по-скоро да се изготвят систематизации гане. Да припомним, тази година се очаква в хаз
на работните места. Правилниците ще покажат ните на дирекцията и на самооблагането да се 
колко души в тях обективно трябва да работят, т.е. съберат 1590 000 динара. Около една трета от тези 
има ли излишни работници и неконтролирано средсгва ще се използват за ремонтиране на сел

ски и махленски иътшца. Според становището на 
Тази година Издателство "Братство” ще из- ИО най-напред работите ще започнат в Долна 

даде "Сборник на народни умотворения от Боси- Любата, на пътя Босилеград - Милевци и на пътя 
леградско”, чийто автор е починалата неотдавна Бистър - Ярсшник - Назърица - Доганица. Изпъл- 
Вукица Иванова-Стоименова. За целта са нужни нители на работата ще бъдат ОП "Кварц”, явното 
14 хиляди динара и се налага да се търсят спон- предприятие "Услуга” и ”Църноок” - частна фи- 
сорц. Затова членовете на ИО взеха решение ОС рама на Винко Гонев.

приемане на нови.

Б.Д.В. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА СЕ СЪЗДАВАТ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-БОГАТА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

НЕОБХОДИМИ СА МЛАДИ И ОБРАЗОВАНИ КА ДРИ
От началото на март т.г. за набавка на различни технически средства са похарчени около 20 000 ДМ

В Центъра за култура в Босилеград голяма степен е затруднило дейността му. В Културния център се готвят норма- работниците, които изпълняват едно от
от началото на март т.г. до сега е съз- В информацията се изтъква, че някои ра- тивни актове и тази задача ще се завърши условията, трябва да заминат в пенсия, а 
дадена техническа и материална база за ботници не са изпълнявали задачите си докрай, понеже някои работници "злоупо- тези, конто не са квалифицирани и не 
съживяване на основната му дейност. То- или пък това не са правили качествено, требяват с несъответната нормативна ре- вършат качествено работата си, ще бъ- 
ва всъщност е основното поръчение в ин- Затова са ангажирани други работници и гулатива и заради лични цели завеждат съ- дат разпределени на други места или пък 
формацията на Никола Савов, изпълня- юридическа лица. Отрицателните проя- дебни дела”. След като се подчертава, че ще бъдат провъзгласени за техноложкн 
ващ длъжността директор на това кул- ви сега са махнати и се съживява рабо- културната дейност не е на желателното излишък. На техните места трябва да 
турно ведомство, която е предоставена на тата на музикалната и фолклорната сек- равнище, в информацията се изтъква, че дойдат млади и образоваш! кадри. В. Б. 
Управителния съвет на Центъра, Об- ция, киното, а в диско-клуба се създават 
щинската скупщина и нейния Изпълни- условия за културно-забавен живот на 
телен отбор. В информацията се подчер- младите.
тава, че е нужно да се предприемат и дру- В информацията се посочва, че от на- 
ги мерки за обогатяването на културния чалото на март до сега за набавка на съо- 
живот в общината.

ОЧАКВА СЕ НОВ 

РАДИОПРЕДАВАТЕЛръжения и за създаване на технически 
условия за работа са похарчени около 20 

Изпълняващите длъжността директори 000 ДМ. По-голяма част от тези средсгва 
на Центъра за култура и Народната биб
лиотека са сформирали комисия, която 
да прецени какво трябва да се подмени и 
ремонтира в сградата на Културния дом.
Четиричленната комисия, от която на 
двама души подписите ”нс сс четат”, е

Въпреки че Радио Босилеград започна да работи преди осем месеца, про
грамата му все още е експериментална и все още не може да се чуе в по-голяма 
част от общината. Засега могат да я слушат само жителите в града и най- 
близките му села Райчиловцн, Радичевци, Белут и част от Извор, Груинци н 
Паралово. Главният и отговорен редактор на радиостанцията Нада Стойнева 
казва, че основна причина за това е липсата на технически съоръжения. Понас
тоящем Радио Босилеград излъчва програмата си чрез предавател с мощност от 
само 30 вата, който е инсталиран на покрива на сградата на Центъра за култура.

. В Центъра за култура, в 'шито рамки работи Радио Босилеград, казват, че 
предприемат мерки за разрешаването на този проблем. Никола Савов, 
изпълняващ длъжността директор на Центъра, ни осведоми, че неотдавна е 
сключен договор с белградското предприятие "Ирител” да инсталира нов ФМ- 
радиопредател с мощност 250 вата, чрез който сигналът на Радио Босилеград да 
се "хваща” и в по-отдалече ните села. Необходимите за целта 50 000 динара е 
осигурило Министерството на информациите. Радиопредавателят най-вероятно 
ще бъде инсталиран в местността Кръстато дърво в Млекоминци или на Рамни 
дел. Дилемата трябва да бъде решена от експертна комисия, която ще си каже 
мнението, след като изучи конфигурацията на общината.

Предприемат се мерки и за решаването на проблема с недоимъка на кадри-
м. я.

е осигурило Министерството на култу
рата. За музикални инструменти и за оз
вучаване на кино-залата са похарчени 10 
хиляди марки, а с белградското предпри
ятие "Ирител” е сключен договор за под- 

изпълнила задачата си и премахването силване на пРеДавателя на Радио Босиле- 
на дефектите е в ход. В Босилеград нсо- гРаД’ кост ос така наречената линк връз- 
фициално сс твърди, че ”тук нскоптро- ка Да се свърже с транслатора на Кръс- 
л прано се приемат хора на работа и сс тато дърво. За тази цел са осигурени осем 
харчат обществени средства”. Никола хиляди марки, половината от които са 
Савов категорично отхвърля тези слу- дадени на изпълнителя. Работата обаче 
хове: ”Нито една нара не е похарчена все още се забавя поради недостиг на от- 
нецелесъобразно, за всичко съществува делни съоръжения, които трябва да прис- 
черно на бяло”. тигнат от чужбина, се казва в информа-
„ - тт_ цията и допълва, че още две хиляди марки
В досегашната работа на Центъра - са 1юхарчени за технически съоръжения 

освен в Радио Босилеград, което работи в радиото. Изтъква се, че ще се предприе- 
в рамките му - са съществували субек- мат и мерки Радио Босилеград от експе- 
тивни слабости. Били са нарушени отно- римеНтална да мине към редовна про- 
шенията между работниците, което до Грама Тези дни ще се проведе аудиция за говорител и журналист.
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ОЩЕ ЕДИН ОПИТ ДА СЕ ПРЕКРАТИ АГОНИЯТА НА БО 
СИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕХ НА ЕИ ” УКРАС” ИЗНОСЯ 

В САЩ И ГЕРМАНИЯРАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ ДА СЕ 

ОТДЕЛЯТ ОТ НИШКИЯ ГИГАНТ Мебелната фабрика Украс” от Бела паланка, ло,боя...) и затова цената им е 35 ДМ. Купувачът 
° 1гШТ° и ДимитРовгРядската фабрика за от Германия ще взима почти 60% от месечното
ме ели Циле ще изнася столове в Америка и производство на столове на фабриката в Бела 

ермания. За САЩ ще се правят столове по мое- паланка. Както ни осведоми Данчо Ангелов, упра- 
три, дадени от американския купувач, който е го- вител на цеха в Димитровград, който е присъствал 
™поеме по 2000 стола месечно (цената им е на договорите, тези сделки ще имат значителен 
оУ ДМ). Износът ще се осъществява посредством финансов ефект за фирмата, естествено и за 
Македония, понеже и сделката е сключена на па- ’ Циле”.
напра в Скопие. щ0 се отнася до деловата единица ”Циле”, тя

За Германия ще се произвеждат 3-4 типа сто- в момента работи нормално. Обезпечени са мате- 
лове. За разлика от тези за САЩ, столовете за риали за стопроцентово производство през май, а 
Германия са по модели на "Украс”, но ще се из- за юни с около 80%. От заплануваните за произ- 
пращат недовършени. Според договора, "Украс” водство през юни 1500 маси, 400-500 вече са 
ще прави столовете без седалката и ще ги изпраща скроени. Очаква се производственият план за май 
небоядисани и несглобени. В така направените и юни да бъде осъществен цялостно и през юли 
столове се изразходва по-малко материал (лепи- всички работници да ползват годишна почивка,.

шлсРно^ТТтИТЙшмОСИЛеГраДСК11Я Цех на Електронната проми- 
"Съставни °яват »а се отделят от фабриката

(сд) Н ”а ‘:танат самостоятелна фирма. В своя 
иск до ръководствата на СД и Корпорацията ЕИ (подписал го е 
ръководителят на цеха Дане Велинов) те предлагат два вида 
саьгостоятелност: новото предприятие да работи или в рамките 
на Корпорацията, или извън нея.

Защо работниците настояват да се отделят от сегашното си 
предприятие?

Цехът беше открит преди 12 години, 
не работи или пък а вече няколко години 

от време на време работи с чатично на
товарени мощности. Предприятието от Ниш обаче не предложи 
перспективна производствена програма, за да можем да 
работим нормално в един по-дълъг период”, казва Велинов и 
допълва, ме работниците живеят на ръба на егзнетенцнята и не 
виждат друг изход, освен да се отделят.

И сега мощностите на цеха са натоварени частично, а дваде- 
общо 38 работника произвеждат електропрскъсвачн 

и пластмасови кутии за тях. Всички работници получават по 200 
динара месечно, а тези, които работят, получават и по 300 ди
нара за топла закуска.

Засега не е известно каква ще бъде съдбата 
на босилеградскнте работници.

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС В БОСИЛЕГРАД

сетина от КОЛЕКЦИЯ ЗА БУНДЕСФЕРА
Ако реализацията на четиримесечния произ

водствен план в профитния център КОБОС в Бо
силеград може да се приеме като барометър, то
гава със сигурност може да се твърди, че успешно 
ще бъде реализирана заплануваната тазгодишна 
продукция. За оптимистичното настроение до
принася и потвърждаващата се на практика нова 
организация на работата, където ежедневно се
мери трудовият ефект на всеки работник, незав- лостно та продукция за домашния па-
нсимо от това дали топ е от прякото производство, докато пр;дукц1шт^ 3/чуждестранните парт-
функционер или административен работник. Ана- « е рсал^^а„а стопроцентово 50 000 мъж- 
л изпра се месечното изпълнение на запланува- ки „анталОНИ за делови партньори от Гърция, 3000 
ната продукция, посочват се пропуските и се ут- „ панталони за фра„Нц„я „ 3500 къси дамски
върждават задачи за следващия период. Благо- паиталонисъщозафраН„ц11я.” 
дарение на това, до значителна степен е поощрена По думите на Тодоров, продукцията на босиле-
отговорността на всеки работник, навреме се ре- 'а конфекция задоволява световните кри-
ализнрат договорените сделки и се повишават т^рии „ стандарт,,. Потвърждение на това е и 
заплатите на работниците. фактът, че и гърцките, и френските делови парт-

За реализацията на заплануваното пропзвод- ^ вява^ГОТовност да сключат е КОБОС
ство през първите четири месеца от годината и за ^ до^ово „ сделкн. Понастоящем се произ- 
работата в предстоящия период временният ди- вежда КОЛекция за германския Бундесфер - до 
ректор на КОБОС Първан Тодоров каза: Вз.пре- к рая (|а ЮЛ11 босилеградскнте конфекционери 
ки че в началото на годината нашата продукция ‘ ябва да т 60 ода во1-,„ишки рнзн. Тодоров 
имаше определени недостатъци, които неблаго- казва чезатова време положението в КОБОСще 
приятно въздействаха и върху заплатите ни, че- 6 мобнлно. Ако е необходимо, ще бъде въ- 
тиримесечния производствен план успешно реал
изирахме. По-голяма част от продукцията ни бе
ше предназначена за домашния пазар - различни 
видове мъжки и женски облекла, а една част и за 
чуждсстрания пазар - Гърция и Франция. Поради

Първан Тодоров, досегашен ръководител 
на производствения процес, след назначаването 
на Васил Такев за фалитен управител на "Сло
га” е временен директор на КОБОС. Роден е 
през 1962 година в село Извор. Тодоров е тех
нолог с 10 години трудов стаж.

на инициативата

в. Б.

ИЗОСТРЯ СЕ ПРОБЛЕМЪТ С НЕПЛАТЕНАТА ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА различни причини не успяхме да реализираме ця-

НОВ ПРИЗИВ ЗА 
ПЛАЩАНЕ НА 

ДЪЛГОВЕТЕ
Босилеградската трудова единица на електроснабдителното 

предприятие от Лесковац осведомява консуматорите на електо- 
енергия в общината, че след покачването на цената на тока с9,5 
на сто от 11 май няма да върши проверка на елктромерите.

Ръководителят на единицата Милча Лазаров заяви, че при 
следващото уреждане на сметката за похарчената електрическа 
енергия пропорционално ще се прилагат старата и новата цена 
на тока за този период. Електропотребителите, които сами 
издължават сметките си, това могат да го направят и сега, като 
увеличат с 9,5 на сто определената им месечна сума.

Лазаров и този път призова консуматорите, които нере
довно издължават сметките си за похарчения ток, в най-скоро 
време да платят дълговете си, защото в противен случай ще 
бъдат изключени от електромрежата. По неговите думи 
Трудовата единица в Босилеград е принудена да прибегне 
това нежелателно средство, защото електропотребителите й 
дължат големи парични суми. Например дългът на някои 
тропотребители в общината вече е достигнал няколко хиляди 
динара!?

ведена още една смяна.
За отбелязване е и това, че 22-ма работника, 

които завърша ват обучението за кофекционери, 
тези дни ще бъдат приети на постоянна работа.

м. я.

ВАСИЛ ТАКЕВ, ФАЛИТЕН УПРАВИТЕЛ НА "СЛОГА":към

НЕЩАТА ЩЕ БЪДАТ ПО-ЯСНИ СЛЕД ДВА МЕСЕЦА”»елек-

• Едни магазини ще сс зареждат със стоки, други щс сс дават под наем на заинтересовани работници 
и на други лица и фирми • На шофьорите щс се дадат под наем возилата • От 140-те работника, които 
сега са на Трудовата борса, на работа щс сс иърнат към 50 души

м. я.

В ГИД ДИМИТРОВГРАД "Дали обектите, возилата и съоръженията ще чнцнте по дават стоки на вересия, ще положа усп
ее спасят от по-нататъшно пропадане и дали ще се лпя да отркия част от магазините. Най-напред ще

се зареждат със стоки магазините в града. На ра
ботниците ще предложа да вземат под наем някои 

ма това магазини и обекти. Доколкото те не са заннтср-
ПРОИЗВОДСТВОТО 

СЕ ПОДДЪРЖА
съживи търговско-гостилничарското предприя
тие "Слога, това зависи отмнот обстоятелства", 
заяви Васил Такев, фалитен управител 
някога най-голямо босилеградско предприятие. есованн за това, ще ги дада под наем на други лица 

По думите па Такев това преди всичко зависи и фирми. Подобно ще направя и с шестте возила, 
от 140-те работника, конто са главни попсритсли които са дефектни. На водачите им ще предложа 
па досегашното си предприятие - за неизплатени да ги вземат под наем, да ги ремонтират и да ра
зпилата от август 1995 година насам "Слога" им ботят с тях, а когато има нужда да оказват услуги 
дължи около 3 милиона динара. "Засега не също- на предприятието. Доколкото шофьорите не са 
ступат ни теоретични шансове /Ц1 се осигурят заинтересовани, возилата ще дада под наем на 

нситпатеиите заплати. Затопи ще трети лица или фирми.
Хозелъг на ’ Слога , единственият такъв

"Може да се каже, че от домашния пазар няма нищо и ние се 
"покриваме” с износ,е който едва поддържаме производството , 
казва Иван Марков, директор на ГИД. Важно е, казва той, че 
работниците са определени за производство, за работа.Добре е 
това, както и фактът, че курсът на Марката сега е доста по-реален, 
което за ГИД като износител има голямо значение.

Въпреки големите трудности, ГИД в момента води преговори и 
готви мостри за хомологация с партньори от Русия, по-точно с 
фабриката за производство на автомобили Алеко . За тях ще се 
правят дихтунг-гумите за предното и задното стъкло. За да се 
осъществи сделката, преди всичко е необходимо да се постигна 
добро качество на произведените мостри, а сетне и на «ялата про
дукция Качеството е нещо, с което работещите в I ИД може би 
най-напред трябва да се справят. Защото до суровините трудно се
стига и акгктта ру/цю набавената суровина се направи некшщствена
„попукния то къде е файдата. Затова в I ИД праши ежемесе ши 
Г Г: производството, за да може всеки работник да знае 
колко*с произведено'и с какво качество и въз основа на това да се

ДеЛСвоеобразнГпречка и работата, според Марков, е и „есфикас- 
ртГ^та на съдебните органи, "които „и отнемат страшно 

много време и енергия. А всичките техни пропуски се плаща! о!

' гумарата тота дни са проведени разговори с Ратници
по 30 или повече години трудовI стаж. Предложено им с да се 

пенсионират посредством трудовата борса. Гакип.има 212, а щзлп 
е да се подмлади съставът на работещите и по този начин да се 
увеличи производителността на труда.

средства за
предложа па работниците стсзи заплати да с/анат 
акционери па предприятието”, заяви той. обект в града, няколко месеци преди въвеждането

Всички работници са уволнени от работа и те на фалитиата процедура бе закрит по иск на 
вече минаха към Трудовата борса, където щс пол- републиканската санитарна инспекция. Вратите 

. Някои от тях отново ще му сега са отворени, но дефектите, поради конто 
бяха затворени, не са махнати. "Основният проб-зват законните си нрава

бъдат приети на работа. За това колко души щс 
б-мит върнати и каква ще бъде съдбата 11:1 ос- лем е в това, че трябва да се извърши реконструк- 
таналите Такев казва: "Според преценките ми на цня на покрива, за което няма средства. Понеже 
работа ще бъдат върнати към 50 души, но не на Босилеград е необходим един такъв гос- 
псички отведн ъж, а в зависимост от това как ще тилничарско-турнсгнчсски обект, ще предложа 
зареждаме и съживяваме магазините и хотела, на Общинската скупщина да осигури пари. В това 
Някои работници имат условия да заминат в пен- отношение възникна въпросът как ще П се върнат 
сия след като се издължат средствата за инвалид- те. Един от начините е ОС да стане съсобственик 
но-пенсионната им осигуровки. Милата се топа или акционер , казва Гакев.
бреме да понесат заминаващите в пенсия. Сз.с Доколкото не се съживи дейността и Доколк- 
соеиствата които вложат по тоя начин, те ще ото част от обектите и возилата не се дадат под 
могат да станат акционери на предприятието. Ако наем, щс се наложи имуществото на иродирнята- 
"Слогп” сс закрие, вложените фсдства ще си взе- сто да ее продаде, а то да ее закрие. “Гета вс ъ- 
МИТ ОТ продажбата на нейното имущество." щпост е последната стъпка и край .... Слога .

Такса подчертана, че едни от магазините и казан Таков като подчертава, че вси >ко ще бъде 
обектите, както и возилата ще бъдат дадени под по-ясно след дш. месеци . 
наем. "Макар че при сегашните условия доствв-

нита

,които

имат

В. в.
А.Т.
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ОСТЪР КОМУНАЛЕН ПРОБЛЕМ В ЛУКАВИЦА ' 7/ ие./ни ни ч и ши те/1 и

ОПАСНОСТ ОТ ЕПИДЕМИЯ КРАСОТА !!!
Господин редакторе.
Знаете ли Вие, какво е спортна стрелба, знаете ли, че и Димиг- 

роиград съществува стрелчески клуб ”Граничар” и двадесетина 
талантливи млади стрелци?

Доколкото лично нс сте запознати с това, вероятно вече сте 
Вашия вестник, който подробно информира обществс-

Жатолите на крайградското селище Лукавица 
пече длъгп години са изправени пред сериозен 
комунален проблем. Поради липса на канали
зационна мрежа понечето от сеп тичните ями и 
тона село са препълнени, като съществува опас
ност фекалните води п да замърсят местния водо
провод. Преди няколко седмици зова се случи сз.с 
септичната яма на Стефан Мапоплов, намираща 
се от горната страна на локалния 1гьт, минаващ 
през селото. След 
мпологпчната (ХЕ) служба от Димитровград на 
Стефанов е наложено спешно да изпразни и дез
инфекцира ямата. С помощта на комуналното 
предприятие от Пирот ямата е изчистена, а ХЕ 
службата от Димитровград я е дезинфекцирала. 
Същевременно са дезинфекцирани и водопровод
ните шахти наблизо до фаталния сенкрун. Тъй 
като по този начин проблемът не е решен, о т ХЕ 
службата категорично предупреждава т жи тели те 
на Лукавица, които живеят от къщата на Ма- 
нонлов към автомагистралата обезателно да вар
ят водата преди да я ползва т за писне.

На МО Лукавица е наложено да извършва дез
инфекциране на питейната вода. Републиканска
та санитарна инспекция в сътрудничество е ХЕ- 
службата от Димитровград е наложила на онези

лукавчанп, чиито септични ями са пални, спешно 
да изградят пови или попе да изпразнят и очистят 
съществуващите.

Д-р Иван Станчев, специалист по хигиена в 
ХЕ-службата към Здравния дом в Димитровград, 
изтъкна, че този осп.р комунален проблем на 
село Лукавица може да се реши най-ефикасно с 
изграждането па канализационна мрежа. В обра
тен случай, подчер тава той, съществува постоян
на опасност от зараза с епидемичен характер. 
Проблема.'!' може да се реши частично и с из
граждане на канализационна мрежа за каяците от 
горната страна на пътя, тъй като там теренът е 
доста стръмен и не попива отпадъчните води. Съ
ществуват индикации, че фекалните води от сеп
тичните ями на лукавчаните, кои аоживеят от дол
ната страна на локалния път, се стичат в Лука- 
вашка река. От аспект на валидните закони това

чели във
поспа за това, какво течи стрелци, треньора и ръководството 
правят, и особено за резул тати те, кои то отчитат померите и пион
ерките.

За Ваша информация, господин редакторе, пионерите и пион
ерките па СК "Граничар” в Димитровград са отчели изключителни 
резултати на югославския шампионат на 18 и 19. 05. 1998 г. в Нови 
Белград и то: пионерите заеха 20-то място сред 70 отбори, а пион
ерките -15-то от 48 отбора. Гогов Горан е 34-ти от 300 състезатели 

174 улучени кръга, а Нели Дснчич с ьс 175-те кра.га дели 9-Ю 
място между почти 200-тинтс състезателки. Онова, което никога 
досега нс сте направили е да напишете кой ни помага да реализи
раме тези състезания. Спонсори за това първеиство ни бяха: ГТЛ 
‘Балкан”, ОП ”Пекара”, Митницата, ОС Димитровград, Електро- 

диегрибуция. Спортния съюч, а от тях и Вие имате полза.
Според онова, което прочетох във Вашия вестник, Вие не зна

ете нищо за този спорт, а зова, което те постигнаха е велик успех, 
разбира се, за познавачите на спортната стрелба. Не е срамота да 
не се знае, а срамота е да не се научи. Този вид спорт изисква 
комплектна личност и няма тук партньор, съотборник, който да 
може да замести състезателя шГогнсната линия”. Стрелецът тря
бва да има сила, чувство за време, психическа стабилност, добро 
зрение, чувство за внимание и съсредоточаване и, което е най- 

интелект, който постоянно се отрича от Ваша страна, 
понеже глупави те няма какво да търсят в този спорт.

Вие ни третирате като ловио-рекреационно дружество (и за тях 
трябва да пишете повече). Срамота е, че нямате критерии за стой
ностите и Вие просто смятате, че общесгвеносгга няма правото да 
знае какво сме постигнали. Правило за всеки, който не знае нещо е 
да казва, че не може.

Топа, което Вие правите е в разрез с журналистическата етика. 
Всеки новинар, па и редактор е длъжен да даде точна информация 
и текстуално да проследи и тежестта, и успеха, и на края, и рав
нището на състезанията. Постарайте се да научите, намерете ста
рите броеве и четете, а има и какво да прочетете.

Това е безобразие, каквото не съм видяла скоро, а в кариерата 
си съм ги видяла много.

Онова, което чета във Вашя вестник (нарочно пиша “Вашия", 
понеже Вие не си давате сметка кой ще чете това и какво ще мисли, 
а се задоволявате сьс своите критерии за стойностите), Вие на драго 
сърце бихте изхвърлили спортната страница, понеже помените се 
плащат във вестниците, а за спорта - каквото остане, па пляс сним
ката на пионер - редом до починалия! Красота!!!

Питам се дали четете някои други вестници и къде го видяхте 
това, че го прилагате в своя вестник? (За това би трябвало да бъдете 
наградени!)

Нека обаче да се върнем на спортната стрелба.
За бъдещето на тоя спорт аз не се страхувам - имаме таланти, 

хора в общината и в стопанството, конто знаят да ценят резулта
тите, но се опасявам за Вашето бъдеще, понеже ще се срамувате, 
ще червенеете заради вредата, която сте нанесли и на отбора и на 
децата. Аз Ви гарантирам това, и лично обещавам, понеже зная 
какво могат тези деца.

Надявам се, че ще уважите свободата на печата и ще публику
вате тоя текст, и доколкото не направите това, ще потвърдите 
моите теории за редакторската политика в "Братство”.

намесата на хигиенно-епиде-

с ьс

не е допустимо, по засега се толерира.
Въпреки че МО Лукавица е въвела местно 

самооблагане, става ясно, че ти не може сама да 
реши този проблем, тъй като финансовите сред
ства, които се осигуряват чрез самооблагането, не 
са достатъчни за изграждането на канализацион
ната мрежа.

б.д

ПРОДЪЛЖАВА РЕКОНСТУКЦИЯТА НА ЧЕРКВАТА "СВ. ТРОИЦА" В ИЗВОР важното -

НОВ ПОКРИВ СЛЕД ЕДИН МЕСЕЦ
Спасяването на черквата "Св. Троица" в с. Из

вор от по-нататъшно рухване продължи тази про
лет без особени затруднения, заяви пред нашия 
вестник Симеон Йорданов, директор на боенле- 
градското строително предприятие "Изградим”, 
което пое ангажимента да извърши поправка на 
разрушените стени на северната н южна та й част 
и да подмени падналия покрив. Реконструкцията 
на стените приключи и според думите на дирек
тора тези дни ще започне подменянето на пок
рива. което ще бъде завършено за един месец.

Йорданов казва, че за поправка на стените п за 
подменяне на покрива ще бъдат похарчени 240 
хиляди динара. Такъв договор е сключен между 
Министерството на културата, което осигурява 
средствата, и изпълнителя на работата. Досега 
министерството отпусна 180 хиляди динара. На
бавени са и всички необходими материали. Дърве
ната конструкция за покрива с подсигурена с по
мощта на Общинската скупщина в Босилеград п 
църковните власти, а със символични суми са 
участвали и спонсори.

С подменянето на покрива ще приключи пър
вият етап от реставрацията на черквата. Как и 
дали въобще ще последва ремонт на вътрешната

й част, която е доста пропаднала от снегове и 
дъждове, засега не е известно. Според думи те на 
Александар Радович, директор на Завода за за
щита на културно-историческите паметници от 
Ниш, поправката на вътрешната част може да се 
нзвз>рши етапно, в зависимост от това как ще се
осигуряват средства.

Безспорно е, че е необходимо да се спаси и 
вътрешната част на този най-стар културно-ис
торически паметник от този вид в Босилеградско. 
Черквата е строена от 1821 до 1833 година п в нея 
веднага е било открито първото килийно училище 
в тоя край, което всъщност нрави неоценима кул
турната й стойност. Впечатляваща е и хармонич
ната й архитектура Църквата е висока 12 метра, 
заема площ от над 600 метра м , каменните й стени 
са широки 70 см. Че става дума за монументален
паметник показва и това, че за покрива са на
бавени 13 500 керемиди. Черквата е била духовен 
храм за населението от целия тогавашен вилает, 
чиито център е бил тъкмо Извор. Историците 
твърдят, че Извор е бил околийски център чак до 
27 ноември 1899 година, когато околийското уп
равление било преместено в Босилеград.

В. Б.

БОЖИЦА На 22 май т.г. край черквата в 
село Божица се събраха жи
телите на това някога най-гол- 
ямо село в този край и отпразну
ваха Свети Никола - селската си 
слава. Тук бяха и свещени лица 

а от Босилеград.
С погачи и постни ястия (по- 

I неже беше петък) насъбралите 
I се божичани си припомниха за 
I хубавата традиция и се догово- 
I риха през следващата година до- 
8 макнн-колачар да бъде Вене
8 Спасов.

Радващ е фактът, че към тра- 
I дицпнтс на своя край все повече 
I се връщат и младите. На служ- 
^ бата бяха и младежът Аца Ди- 
К нов, както и четирите деца на 
I Станка и Манол Миленови -
9 Дарко, Емилия, Рада и Клемен- 

тина.

Олимпийски първенец по спортна стрелба, Ружица Алексов

ОТПРАЗНУВАН 

СВЕТИ НИКОЛА
бис ал&улиг шг нлис чиисаисел

3ами/ *-ИЯш ПЦШ1
® Л V,шШк д * XШН

4 !. А8 ДШйЗР 
йЩ1 ■г/ -ш .1 г,ш*

Черквата в село Божица Б.д.
Снимката е ош албума на стария димишровградчанин 
Петър Андонов и е заснета Преди Втората световна 
война (През 1937 или 1938 година) в Димитровград ош 
някогашния известен фотограф Жорж Гайдарев.

Заснетите жени са членки на организацията ”Коло 
на сръбските сестри”. Андонов сПодели, че Повечешо 
ош тях са димишровградчанки и българки По национ
алност. Дали някоя ош тези жени е още жива, той не 
можа да ни каже със сигурност.

В МО ВИСОЧКИ 0Д0Р0ВЦИ 
И ГУЛЕНОВЦИ

Тази седмица приключи ремонтът на 
църквата ” Свети Йоваи” 
общност Височки Одоровци и Гулсновци - 
Димитровградско. Ремонтните работи 
проведе частната строителна фирма ” Ваша 
къща” от Димитровград, а финансовите 
средства в размер на около 12 800 динара 
осигури местната общност чрез дарения.

в местната

РЕМОНТИРАНА 

ЦЪРКВАТА 

” СВЕТИ ЙОВАН” Б. Д'
Б. Д.

29 МАЙ 1998 г.
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След прокарването на железопътната линия е било 
ествеио до гарата да се отвори кръчма. Срещу гарата своя 
кръчма открива Яначко Соколов. Гостите тук 
възможност да слушат музика, пиейки студена бира, а в 
градината са организирани и забави. Често пъти тук в 
неделя свирела и военна музика.
Кафене с музика е имало и в Строшена чешма - Симиното 
кафене. В тази част на града е била и кръчмата на 
Гърците, братята Христо и Стефан. Тяхното кафене, 
както и кафенето на Нейча Игов, освен гостилничарски 
помещения, са имали и конюшня. За разлика от 
останалите кафенета, в които гости са били по-заможните 
хора, в последните две са се отбивали селяни, които на

ест-решение № 244 от 30 май 1947 година тогавашният Народ- 
С^ноосвободителен отбор на Царибродска околия създава 
гостилничарско предприятие "Балкан”. Предприятието има 
седем работещи, а за директор е назначен Георги Соколов.

са имали

В ДИМИТРОВГРАД (ЦАРИБРОД) 
ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО Е ТРАДИЦИЯ,

дълбоки корени. Броят на кръчмите между
войни в тогавашния Цариброд е 42. Дори и

която има 
двете световни 
звукът на първия грамофон, донесен в Цариброд през 
далечната 1906 година, се е чул в кафенето на Лека Лит

на мястото, на което е построенкалото, което се намирало 
днешният Център за култура.



50 ГОЛИНИшваяпан ди/питровгрш
ИЗТОЧНАТА ПОРТАпетък са идвали ип пазар.
Имайки предвид, че на непълни пет километра от града се 
намира "Градина”, един от най-фреквентните гранични пре
ходи в станата, през който преди 1990 година минаваха и по 
6 милиона пътници годишно, през 1979 г. отговорните в 
"Балкан” решават и се захващат с изграждане на тури- 
стическо-гостилничарски комплекс на границата, в така

И днешният хотел "Балкан” е построен на мястото, иа 
бил някогашният офицерски дом, в който имало 

винаги много гости. Само няколко крачки към
което е 
музика и
центъра, където днес се намира аптеката, е било най-лук- 
сузното кафене в Цариброд, предназначено предимно за 

по-дълбок джоб. Такива тогава са били общин- 
други чиновници. Собственик е бил Мирко Минев.

клиенти с 
ските и
Макар и малко градче, Цариброд е имал нужда и от хотели, 
защото се е намирал на международно шосе. Навремето е

"Балкан” е бил хотелътимало три: на мястото на днешния 
на Коста Македончето, а хотели е имало и в локалите на 
Соколови. На мястото, където и днес е "Галиното” кафене,
е бил хотел "Елит”. Че става дума за представително
заведение, говори не само името, но и снимката, която е

през 1923 година, на втория ден па Великден. Гостизаснета
пред хотела са главно тогавашните занаятчии, между 
които старите димитровградчани сигурно ще 
дърводелците Манча Шонкпн, Мнка Тишлера, шивача Ва
сил Манов и други. Тук, на масата в средата, е известният 
царибродскн революционер-комунист Васил Иванов-Цилс 
(от лявата страна на Васил Манов, който пък стои прав до 
дървото).

познаят

Между познатите кафенета от онова време сигурно е и 
"Гациното”, което днес е реновирано. В спомените си от 
сръбско-българската война него споменава и тогавашният 
каплар Бранислав Нушнч, известен сръбски комедиограф.

ПЪРВИТЕ СТЪПКИ
като гостилничарско предприятие "БАЛКАН прави с три 
обекта - стария хотел "Балкан” и кръчмите "Галиното и 
"Гациното”. Разбира се, и със седемте работещи, които се 
занимават главно с продажба на алкохолни и безалкохолни 
напитки, готвене на храна и, издаване на стаи за нощуване. 
От седем, броят на работещите през 1958 година достига 
18. Вече се мисли и за разширяване на предприятието и за 
професионално оспособяване на кадрите. След построява
нето на една от първите жилищни сгради на главната 
улица през 1967 година, "Балкан” купува делови 
помещения в нея. Тук е открит млечен ресторант "Блед", 
който под същото име работи и днес. Следващата 
значителна за фирмата година сигурно е 1972, когато на 
мястото на стария хотел "Балкан” бе построен нов, със 70

' Шй -X.
"Галиното" като хотел "Елит" през 1923 година

легла и 150 места в ресторанта. От тогава, може да се каже, 
започва интензивното развитие на гостилничарската 
фирма "Балкан”.

-2-
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наречената комер
сиална зона на пре
хода. Три години по- 
късно, след успешни 
преговори с 
тогавашната най- 
силна туристическо- 
гостилничарска 
фирма "Компас” от 
Любляна, "Балкан” 
влиза в нейната

През изтеклите 50 години директори 
на ” Балкан” са били:

щш;?- ' -ищ
-Сегашният директор на 

"Балкан" Йордан Димитров

* Георги Соколов ош 1947 -1949 г.
* Илия Гелев ош 1949 -1958 г.
* Сърбислав Злашкович -1958 г.
* Владимир Миланов ош 1958 -1961 г.
* Миливое Трийкович ош 1961 -1963 г.
* Илия Марков ош 1963 -1965 г.
* Милан Миланов ош 1965 -1974 г.
* Илия Петров ош 1974 -1990 г.
* Йордан Димитров ош 1990 г.система като седем

надесета основна ор
ганизация на сдружения труд. Комплексът край границата 
е завършен за три години и на 13 юни 1982 година пуснат в 
действие в присъствие на тогавашния генерален директор 

Компас Егон Конради и много други официални лица 
и гости. Обектите са съвременно оборудвани и прис
пособени за оказване на всички

на

1984 година започва последната му до днес реконструкция, 
която е завършена две години по-късно, през 1986 г. Хо
телът днес е категоризиран с две звездички, разполага с ок
оло 2000 м2 площ. Има 42 стаи с по едно или две легала, 
зала със 150 места, кафене с 40 места, сала за събрания, 
ченч-бюро, собствен паркинг.
Познатите политически събития в предишна Югославия 
водят до раздружаване с "Компас” по споразумение, което 
става на 31 декември 1989 г. Все пак работата в рамките на 
"Компас” оставя дълбоки следи в дейността на "Балкан”.

видове услуги на всички 
категории пътници. Този комплекс има ресторант със 160 
места (още 180 на открито), аперитив бар, търговска част, 
обменно и застрахователно бюро, а отскоро и поща.
"От граничния преход може добре да се живее - казва 
сегашният директор на "Балкан” Йордан Димитров. - Ние 
обаче не се определихме само да харчим парите, но и да от
деляме за капиталовложения. И затова казваме, че след ем
баргото ние станахме още по-силни. Разбрахме навреме, че 
не трябва да стоим, а постоянно да вървим напред, към 
нови проекти, към развитие”. ВРЕМЕТО НА САНКЦИИТЕ "БАЛКАН" 

ИЗПОЛЗВА ГЛАВНО ЗА РЕМОНТМакар и нов, хотелът в центъра на града застарява и през

на обектите и започване на някои нови дейности. Ренови- 
рано е "Гациното” кафене и към него през 1991 година е 
изградена нова, съвремена част с модерен вид (стъкло-мет
ал). Освен че е разширено кафенето, което заедно с 
ресторанта сега има 100 места, на етажите е поместена ад
министрацията и управата на "Балкан”. През 1991 и 1992 
година са набавени нови возила за нуждите на вътрешния и 
международния транспорт. Освен съществуващите 2000 м 
площ край кафенето "Рибарска среща”при Погановския 
манастир, "Балкан” е купил още 8000 м площ и гора. 
Изготвен е проект за изграждане на бунгала в непосред
ствена близост до този обект и известния Погановски 
манастир. През 1992 година на граничния преход също са 
купени 5700 м2 площ за разширяване на дейностите и 
строеж на стоково-транспортен център. Същата година 
започва строеж на делова зграда за спедиторски услуги, 
заедно със строителното предприятие "Градня” в 
съотношение 70:30. Сградата се ползва от 1993 година. 
Следващата година е година на компютризация на Бал
кан” в счетоводството, службите на гишетата на грани
цата, в хотела, складовете... Същата година започва 
строеж на складови помещения, хладилник и гаражи на 
площ 1131 м2 за собствени нужди и за оказване услуги на 
трети лица (митнически складове).
До 1996 година в Димитровград работят две гостилничар- 

организации: "Балкан” и мотелът Димитровград , 
който работи в състава на хотелиерско-гостилничарско- 
туристическата организация 'Уния , сетне Астория от 
Белград. През 1996 година мотелът се присъединява към 
"Балкан”, така че на територията на общината остава само 
местната фирма. Същата година "Балкан” купува от 
"Търгокоп” складовите помещения край гарата, които са 
превърнати в митнически склад, и успешно завършва пре
говорите си с Автомото съюза, от който е купен обектът 

граничния преход. Така цялата площ от надлеза на запад

ски

на0™°™» « признанието 
"Туристически цвят
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е собственост на "Балкан”. Смежду старото и новото шосе 

новокупените 13 000 м2 се създава възможност за 
разширяване на обектите, а е това и на дейностите па гос- 
тилничарско-турнстическата фирма "Балкан” 
Димитровград.

от

Разширяването на обектите и дейностите повлиява да се 
увеличи и броят на работещите. През 1968-те са 32, през 
1982 вече са 112, през 1994 са 162, а днес почти двеста. 
Половината от тях работят в гостилничарството, 
останалите в другите дейности. Независимо от това кой 
къде работи, всички работници във фирмата получават 
средно към 930 динара, което за недостатъчно развитата 
Димитровградска община е сравнително добра заплата.
Ползвайки своя опит от граничния преход "Градина”, 
"Балкан” разширява дейността си и на други гранични 
преходи - Рнбарци край Босилеград.
"Балкан” е гостилничарско-туристическата

От 1996 година в състава на Балкан е и мотелът

ФИРМА С ОТЛИЧИТЕЛЕН ИМИДЖ,
което потвърждават н многобройните признания, 
получени не само на общинско, но и на много по-високи 
равнища. Едно от тях и признанието "ТУРИСТИЧЕСКИ 
ЦВЯТ", присъдено на обектите на граничния преход 
"Градина" от името на Туристическата организация па 
Сърбия. "Балкан” е удостоен с признания и от Републикан
ската стопанска камара, Общинската скупщина и др.
Освен че е главен двигател на развитието на туризма, 
"Балкан” допринася и за напредъка във всички останали 
области на живота и труда в общината. Няма събитие, ак
ция и начинание, в което "Балкан” да не се включи като 
спонсор, дарител или съорганизатор, като започнем от 
спорта, културата и училищата и стигнем до реконструк
цията на черквата в града, манастира в Градинье и т.н. и т.н.
Тържественото заседение на Скупщината на "Балкан”,

ВДШ?т

- ■; ........................ * :

.
I ■

шаМШШъй&Л, 2.

Туристическо-гостилничарският комплекс на "Балкан" на ГКПП "Градина"

ОШ:

и?

което е насрочено за 29 май т.г., ще бъде удобен момент не 
само да се направи равносметка за половинвековната 
работа и да се посочат плановете за бъдещето, но и да се 
наградят най-заслужилите за успеха и да се изкаже благо
дарност на делови партньори и сътрудници. Петдесет- 
годишният юбилей това и заслужава.
‘-|ПГГ...............ПГ • Г'I   п......................В|| III |И■ Подготовил: Алексл ТашковВ ресторанта на хотел "Балкан"



тГкЗДГ* СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИ-
ВИНАТА ХХВ^К НТОЛ°ГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ ВТОРАТА ПОЛО-

ИВАН ВАЗОВ” ЗА 

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ
ПО ПЪТЯ НА ЙОВАН ДУЧИЧ 

И ИВАН ВАЗОВ
В залата на Учителския дом в Ниш на 27 май Щ 

по тържествен начин бе промовирана "Антоло- Ц 
гия на българската поезия от втората 
'X век , капитална книга, издадена съвместно от 

Издателство Братство” в Ниш и Завода за учеб
ници и учебни помагала от Белград, съставена ог 
проф. д-р Марин Младенов и Татяна Дункова. 
Покрай видни културни деятели от страната и 
града, и представители на двете издателства, 
промоцията присъства и българският посланик в Ц 
Белград г-н Ивайло Трифонов.

Тържествената премиера бе открита от пред- Щ 
ставителя на Издателство "Просвета” от Ниш Ш 
което оказа

половина на

1ШвП§-
на Агсн- нацпята. • \: шV Г:т ' 4

пеметарските услуги, професор Ве
селин Илнч, който приветства присъстващите 
любители на поезията и официални 

- Антологията на българската 
рата половина на XX век" е

т цЯ
ГОСТИ.

поезия от вто-
първата двуезична, 

сръбско-българска книга, в чисто издаване се 
включи Заводът за учебници от Белград - каза
главният редактор в Завода Петар Пиянович.- Но, Към края на 40-те години в София излиза книгата 
добави той, това е първото капитално издание, "Сръбски поети”, а през 1969 г. ”Нолит” от Бел- 
което реализираме съвместно с Издателство град печата "Антология на българската поезия на 

Братство от Ниш. По такъв начин ние се вклю- XX век”. Междувременно е имало още няколко 
михме в реализацията на отколешната идея на книги, но струва ми се, че тази е най-комплекс- 
пзвестния сръбски поет Йован Дучич и патриарха пата, защото обхваща 92-ма автори и около 200 
на българската литература Иван Вазов. Като ди- стихотворения и обстойна студия за литератур- 

прсдставител на Сърбия в София ните процеси, която, като предисловие е написана 
през 1911 година, Йован Дучич споделя с Иван от проф. Марин Младенов, един от съставителите 
Вазов идеята за печатане на двуезичен сборник, в на "Антологията”- каза Пиянович. 
който да бъдат представени най-великите пости
жения в сръбската и българската книжнина, кой- българска поезия на премиерата говори и про- 
то да спомогне за взаимното запознаване и кул- фесор Сава Пенчич.
турно взаимнопроникванс между двата славянски Едновременно с премиерата бе организирана 
балкански народа. Първата реализация на тази и изложба на живописеца Драган Момчилович, 
идея става през тридесетте години на века, когато чиито 
на бяло видело излиза първата двуезична книга.

Д-р Сава Пенчич говори за достойнствата на 
съвременната българска поезия

пломатнчески

За достойнствата на книгата и съвременната

илюстрации са принос за естетическото 
оформление на "Антологията”. В. Богоев

ПРИКЛЮЧИХА СРЕЩИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТЕАТРИ "ЙОАКИМ ВУИЧ" В НИШ
Г-н Марин Жабински (вдясно) връчва медала на Властимир Вацев

В грамотата, придружаваща медала, между другото се казва:
"Високо ценим дейността на г-н Властимир Вацев, който е ис

тински възрожденски плам - преподава и популяризира българския 
език и литература, оставяйки незаличими дири в сърцата и спо
мените на своите многобройни възпитаници и следовници в СР 
Югославия. Той е човек, посветил се изцяло на духовността и твор
ческите търсения. От близо 40 години широката общественост 
познава г-н Вацев като изтъкнат педагог и литературен критик, 
талантлив автор на очерци, есета и разкази, отличен преводач, 
редактор и проникновен рецензент. Заслужената популярност на 
неговите книги са доказателство как универсалният език на култу
рата служи за преодоляване на границите, които ни разделят, и 
сближава хората.”

В програмата, изпълнена по този повод, участваха група деца от 
град Златарица - Великотърновско, както и вокален квартет 
"Аврена” от София.

ТЪРЖЕСТВУВА НИШКИЯТ ТЕАТЪР
• Пиесата ”Аз, Клавдий” донесе на нишкня Народен театър пет награди • Слободан Любичнч 
(Ужице) най-добър артист, Славица Радулович (Крагусвац) най-добра актриса, а Ирфан Менсур 
(Ниш) най-добър постановчик

Съвкупен победител на 34-ти ге срещи на про
фесионалните театри в Сърбия "Йоаким Вуич” е 
Нишкият народен театър с пиесата си ”Аз, Клав
дий” от Мортимер и Грейвс, а в постановка на 
Ирфан Менсур. Журито в състав Димитрие Йова- 
нович (режисьор), Даша Ковачович (драматург) и 
Олга Савич (актриса) провъзгласиха изпълнени
ето на нпшкпя ансамбъл за най-добро представ
ление. Постановчикът Ирфан Менсур е удостоен 
с наградата "Йован Путник”. Още три награди 
останаха в Ниш - Алсксандар Лазаревмч получи 
една от четирите равноправни награди за ролята 
си Клавдий, Алсксандар Миланович е удостоен с 
наградата "Йован Миличевпч” като най-добър 
млад актьор за ролята Калигула и Анджелим То- 
дорович - за движение па сце тапата.

Втора награда за най-добро представление ка
то цяло получи Сръбската драма към Народния 
театър в Прищина за "Ревизор” от Го гол в поста
новка на Велимир Митрович, който е удостоен с 
една от двете награди за режисура. Втора награда 
за постановка, по решение на журито, тази година 
не е присъдена, както и награда за музика.

Артистът Слободан Любичнч от Народния 
теазър в Ужице, стана лауреат па престижната 
наг рада "Сима Кръстович ’ за най-добра мъжка 
роля. Признанието на Любичнч беше присъдено 
за ролята му Йоаким Вуич в пиеса та "Как да иас- 
меем царя” от Вида Огнспович в постановка на 
Кокал Младеновци. Титлата най-добра актриса 
понесе Славица Радулович, от Крагуевашкия те
атър "Йоаким Вуич6. Тя беше удостоена с награ
дата "Милица Стоядинович” за ролята си Малви- 
иа в представлението "Ла Перюз или великоду
шието на една дива" в постановка па д-р Душал 
Михайлович. Покрай Алсксандар Лазарсвич, рав
ноправни награди за актьорско майсторство 
лучиха Рпдиша Груич за ролята си Теретьов в 
пиесата "Еснафи” от Максим I оркн, в постановка 

Писана Мурусидзе.а в изпълнение на Народния 
Ивана Томашеннч

А. Т.

МАЙСКИ КОНЦЕРТ НА КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНОТО 
ДРУЖЕСТВО В ДИМИТРОВГРАД

ВЪЗОБНОВЕНА
ТРАДИЦИЯ

На 24 май т.г. възобновеното през октомври м. г. Културно- 
художествено дружество към Центъра за култура в Димитровград 
за пръв път се представи пред съгражданите си с целовечерна 
програма. Танцьорите на дружеството - два състава: на ученици от 
основното училище и на гимназисти и младежи от града - се пред
ставиха с две китки хора: шопски хора и ръченици и сръбски танци. 
Програмата бе изпъстрена със сръбски, български и македонски 
лесни, изпълнени от млади певици, нови гласове на културно-ху
дожественото дружество. Бройни симпатии спечелиха хумористите 
Момчило Андреевич и Слободан Алсксич, които два пъти излязоха 
на сцента с колаж хумористични изпълнения на местен диалект.

Изпълненията на песните, хората и танците бяха съпроводени 
от старите самодейци-музикални изпълнители Красимир Г ригоров, 
Шпира Тричков и Асен Луков.

Програмата приключи с музика 
известната в града рок-групи ’ Грснсрси .

Препълнената голяма зала на Културния дом е най-красноре- 
чивото доказателство, че димитровградчани изпитват особена 
чит към културното наследство на своя край, а буриите рько- 
лляскания по време и след изиграването на шопските хора и изобщо 

изиграни танци, едновременно са признания и за тан
цьорите, и за хореографа Славолюб Джорджсвич, както и по1- 
върждение, чс традицията на народния мелос в нашия град не е 
заглъхнала.

Разбира се, танцьорите трябва да работят още, за да постигнат 
увереност на стъпките си, хумористите да издирват хумор из бита 

край, както и певците старинните песни, но в общи черти 
концертът бе твърде успешен и трябва да се пожелае дружеството 
да се представя по-често, както у ние, така и другаде.

Сцена от най-доброто представление 
"Аз, Клавдий"

с наградата за най-добър костюмограф ("Реви
зор") , Кръстомир Мнлопанопнч е най-добрият 
сценограф ("Място за ирснощуване") Народен 
театър от Пирот). Артистът Слободан Любичнч 
е удостоен с награда за сценична реч, а наградата 
за текст беше присъдена на Вида Огненовнч за 
пиесата й "Как да насмеем царя".

Журито на града-домакин, под ръководството 
на писателя Саша Хаджи Танчнч провъзгласи за 
най-добро представление пиесата "Аз, Клавдий", 
докато с награда за постановка е удостоен Кокан 
Младеновци за пиесата "Как да насмеем царя , а 
с награди за актьорско майсторство са удостоени 
Слободан Любичнч и Алсксандар Михайлович.

По мнение на критиците най-добро пред
ставление на тазгодишните 34-ти срещи на про
фесионалните театри в Сърбия е "Как да насмеем 
царя" в изпълнение на Народния театър от гр. 
Ужице.

по
за най-младите, изнълисна от

напо- театър от Лссковац, след това 
за ролята Войдана в "Татуираните души" от Горан 
Стсфаиовски, а в постановка на Радослав Милсн- 
кович и изпълнение на театъра от Шабац. На
града за актьорско майсторство получи п Игор 
Дамянови*! за ролята си Хлестаков в пиесата "Ре
визор" (Сръбската драма в Прищина).

Награди за епизодични роли получиха Дра
гана Радивоевич (Ана Андрееви» в "Ревизор’) и 
Миодрвг Попови*! Деба (Ставра в Пропастта 
света на Великден , в изпълнение па театъра Бо- 

| ра Станковим" от Враня). Самка Фери е удостоена

на всички

пана нашия

С.Кр>стмч
Ст. Н.

о29 МАЙ 1998 г."ШшШ1)



от свой ъгълСЛЕД ИЗЛОЖБАТА "СТАРИЯТ НОВИ САД" НА ХУДОЖ- 
НИКА-ДИМИТРОВГРАДЧАНИН ГЕОРГИ ИОСИФОВ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ АРШИНИ И ОЩЕ НЕЩОИЗКЛЮЧИТЕЛЕН 

УСПЕХ И 

ПРИЗНАНИЕ
па, като при топа А, Дончев 
’бт>лгарскияг Толстой"!

Най-меко казано: чудни са аршините на К/р 
Цариброд!? I (има за отговорните там е ио-важно 
КОЙ организира гостуването, отколкото самото 
гостуване? Едно е ясно: г ражданите на Димитро, 
вград са лишени от пълни информация и правегго 
всестранно да бъдат осведомявани за културните 
събития в града, а "селекционерът”, който опре
деля за кое събитие, колко и как да се осведомява 
безспорно плаща данък на късогледството, ес- 
нафщината и предразсъдъците.

Димитровградската среда отдавна се слави с 
голямата си гостоприемности дружелюбност. По
чти няма гост (независимо за кой изпълнител или 
ансамбъл да стана дума), който да не е впечатлен 
от иростосърдечността, откровеността и топло- 
тата па димитровградската публика и изобщо на 
хората от този край. И с основание твърдим, че 
имаме законно право да се гордеем с това.

Тук обаче ще стане дума и за обратната страна 
на медала.

Случай първи. 11еотдавна в нашия град по по
капа па КИЦ "Цариброд” гостува видният бъл
гарски и световноизвестен писател Антон Дончев, 
автор на романа "Време разделно”, преведен и на 
сръбски език. Литературната с/зеща-разговор се 
състоя в помещенията на КИЦ "Цариброд” и на 
нея присъстиаха около петдесетина почитатели 
на творчеството на бележития писател. И с това 
се изчерпа неговото гостуване в нашия град.

I (реди известно време по покана на Народната 
библиотека гостува още един забележителен и 
световноизвестен български писател Николай 
Хай тов. За неговото гостуване бе писано и казано 
много и затова няма да повтаряме известни неща.

Вие обаче на очи едно нссъотвесз вие. Докато 
гостуването на Хай тов беше многократно опове
стено от Радио Цариброд и ТВ Цариброд, които 
излъчиха разговори и редица о тзиви и коментари, 
за гостуването на А. Дончев не бе казана пито 
една дума пред литературната среща, а след това 
бе излъчена само кратка новина, че е бил в нашия 
град. ТВ Цариброд също излъчи вест, дори без 
негова снимка!!

И гостуването на Хайтов, и гостуването на 
Дончев безспорно са най-крупните културни съ- 
бития в литературния живот на нашия град. Пъ
рвият беше приет от общински ръководители и 
културни-нросветни дейци, направи посещения в 
кул турни ведомства и училища и води разговори, 
бяха му предоставени микрофоните на Радио Ца
риброд и екранът на ТВ Цариброд. Вторият беше 
лишен от всичко това. Защо? Още повече, че се 
касае за две равностойни величини, за два най-ви
соки върха в съвременната българска лнтерату-

носи и прозвището

Няколко съществени факта заслужават да бъдат специално 
изтъкнати но повод откритата на 18 май т.г. художествена изложба 
от 15 рисунки на стария Нови Сад от димитровградския художник 
Георги Йосифов, понастоящем живеещ в столицата на АП Вой
води на, издадени като специален албум с тираж 500 екземпляра и 
буквално веднага разграбени.

Преди всичко касае се за художник, постигащ блестящи успехи 
в живописта, илюстрацията, театралната живопис и сценографи
ята.

• • •
Случай втори. Тези дни в нашия град гостува с 

песни и танци ансамбълът от съседния ни край
граничен град Драгоман, с който преди години 
Димитровград поддържаваше многостранни кул
турни, спортни и други връзки. За съжаление, 
никой не ги посрещна, никой не ги представи, нито 
пък прие.

Естествено, твърде похвално е подновяването 
на това сътрудничество. Този факт обаче щеше да 
бъде далеч по-внушителен, ако бяхме проявили 
познатата си гостолриемност и отзивчивост. Не- 
съмнено домакинът, в случая Културният център, 
се е проявил като лош домакин, който е лепнал 
пе тно и на града ни, и на неговата гостоприемност.

Да си допуснем накрая и свободата да изнесем 
своето лично впечатление. От заживяването на

Изложбата с открита в Тържествената зала нп Градския дом, 
където преди 62 години (1936 г.) са били изложени акварели те (по 
мотиви от Нови Сад) на известния новосадски архи тек т и професор 
във ВПШ Джордже Табакович. След Георги Йосифов едва ли 
наскоро ще се допусне друг пзбрапнпк.

Второ, масмедиите в Нови Сад отразиха изложбата с твърде 
ласкави оценки. Ежедневникът "Дневник" между другото пише: 
"След родния си Димитровград Георги Йосифов е намерил себе си 
в равнината. И днес му се струпа, че онова, което го е нрнвлякло 
нензказно, е някаква драма между небето и земята, някаква "мупк- 
овска" тишина, цветове, натрапващи се от пръв поглед, но пеугас- 
ващн, град, конто, според Душни Тодоровнч, пак "потъва в сън"...

Авторът не придава, нито пък отнема какви то да било детайли 
на "документите". Хартията е с цвят на пергамент, а атмосферата 
напомня на Де Кирковите пусти площади. На рисунките на Георги 
Йосифов няма хора и едва по някоя корона па дървета. Драмата 
"между небето и земята"се осъществява с игра на сенките. Особено 
интригуващи на рисунките му са прозорците. Те, както споделя 
Йосифов, са и поглед, и капан, и предложение, и тайна."

И онова, което според нас е твърде важно, е че в многобройпите 
си изказвания по радиото и телевизията, във вестници и списания, 
Йосифов обширно и похвално говори за "феномена", наречен ди
митровградски кръг художници и димитровградско изобразително 
изкуство, изявявайки се по такъв начин не само като наш културен 
"посланик", но и като поиуляризатор на Димитровград.

Накрая да кажем и това, че на 1 септември т.г. Георги Йосифов 
за пръв път ще се представи в родния си град 
изложба в помещения та на КИЦ "Цариброд”.

многопартийната система, от създаването на ня
колко културни институции, вместо да доживеем 
"демократично разцъфтяване" в съвкупния жи
вот, налице е стремеж към "затваряне в собствени 
черупки”, видима или невидима нетърпеливост, 
пренебрегване, липса на взаимодействие, сътру
дничество и договори. Нима са нужни "червени 
телефони” между тях?

Без оглед на желанието или на умишленото им 
поведение, всичките заедно изграждат мозайката 
на културния живот на нашия град. Каква ще бъде 
тази мозайка (хармонична) или хаотична, ще по
каже проверката на времето.

със самостоятелна

Стефан НиколовСт. Н.

ДЖОРДЖЕ игнятовичДА НЕ ЗАБРАВИМ РАДЕТЕЛИТЕ ЗА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

НЕУМОРИМ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА 

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
"Джордже Игнятович е поклонник и пронагатор на всичко онова, което спомага на сътрудничеството и разбирателството между сърбите и българите. Въпреки 
лишенията и материалните трудности дори, държи първо място между югославските слависти, българисти и балканисти.”

Д-р Марин Младенов

на сръбски, и на български език.
Тъй като характерът на тази статия 

не ни позволява да посочим всички нау
чни изследвания на д-р Джордже Игня
тович. тук ще споменем само наи-важни-

вание, а гимназия е завършил в Пирот. 
Следвал е славянска филология в Бел
градския университет (1940-1941, 1945- 
1949). Докторската си дисертация "Срб- 
ща и бугарскн препород, кььижевне и кул- 
турно-просветне везе Срба и Бугара у 
XVIII и XIX веку (1762-1878)" е защитил 
през 1965 година (Универзнтетска биб
лиотека "Светозар МарковиЬ", Београд, 
с. 1-350, РД 2121).

През първите години след освобож
дението той е преподавател по руски език 
в Пирот и основател и един от първите 
сътрудници на в. "Слобода", сетне е ре
дактор на българското предаване на Ра
дио Белград, член на управата на "Дру- 
штво за културну сарадн»у 1угославща- 
Бугарска”, сътрудник и съредактор на 
вестник "Глас на българите в Югосла
вия", преподавател по югославска лит
ература в Босилеградската гимназия, ар
хивар в Архива на Сърбия, научен сътру
дник на Института по балканистика и 
съветник за научна и книгоиздателска 
дейност към Университета в Ниш.

Поради тематиката на научната си ра
бота, кореспонденцията си с редица бъл
гарски научни работници и писатели и 
сътрудничеството си с БАН Игнятович 
преживява голям тормоз от ония, които 
навремето мислеха, че само те са меро
давни да определят какво трябва да се 
пише и как трябва да се мисли, които 
съдеха въз основа на лъжливи сведения 
от разни доносници и провокатори. Но 
въпреки всички трудности, Игнятович 
остана непоколебим и верен на своите 
научни интереси, убеден, че само по този 
начин може да допринесе за разбирател
ството и сътрудничеството между двата 
съседни народа. Впрочем той е един от 
малцината югославски учени, които пи
шат и публикуват научните си работи и

ГОРНАТА ОЦЕНКА, дадена по по
вод отпечатването на книгата на д-р 
Джордже Игнятович "Любен Каравелов 
и сръбското общество” (Братство, Ниш, 
1969, 1-УШ+1-400), ясно очертава изсле
дователските заслуги на Игнятович в 
проучването на сръбско-българските ли
тературни, културно-просветни и поли
тически взаимоотношения. Тази оценка е 
потвърдена от над 150 научни труда и още 
толкова преводи, редакторска и рецен- 
зентска работа, сътрудничество при из
даването на исторически документи 
(Гра^а за исторщу бугарског народа из 
архива Србще 1820-1856, кн>. 1, Балка- 
нолошки институт САНУ - Архив Ср
бще, Београд, 1987,1-УП+1-542).

Югославската културна обществено
ст, както и българската народност в Юго
славия през последните петдесет години 
се запознаха с Българското възраждане 
и възрожденците Г. С. Раковски, Васил 
Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев

те му научни трудове, които са приведени 
в "Енциклопедща /угословенске истори
ографи/е" (Кпо\у1ес1<ге) Београд, 1997. 
с.396): Лован Стерща ПоповиЬ и Бугари, 
Прилози за ЮУФ, 22,1-2(1966)54 - 62; 
Прилог проуча ван»у Вукових веза са Буг- 
арима. "КовчежиЬ", 6 (1964), 68-89); По- 
литичке везе Л>убена Каравелова са Ср- 
бима, ИЧ, 16-17 (1970), 143-164; Школо- 
ван>е Бугара у Србщи 1830-1878, ИГ, 2- 
(1972), 43-87; Светозар МилетиЬ, Л>убен 
Каравелов и бугарски народноослободи- 
лачки покрет 1867-1878,Истраживан>а,2- 
(1973),7-98; Светозар МарковиЬ и бугар
ски националноослободилачки покрет, 5 
(1974), 145-195; Српска /авност и Марк- 
овиЬев "Радник", Токови револуцще, 10- 
11 (1974-1975), 22-102, Сима Милутино- 
виЬ - Сарафща и Бугари, Прилози КТУФ- 
1-4 (1976), 288-298; 1Итампан>е бугарскнх 
кььига и листова у ерпеким штампарщама 
(1883-1878), Београд 1980; Сарадници и 
дописници "Радника” Светозара Марков- 
иЬа, Зборник, ИМС, 23 (1982), 6-100; Све
тозар МарковиЬ и н>егови истомшшьени- 
ци у "Враголану", 1972, Зборник ИМС. 
23. (1986), 45-75; Драгутин Тома/ Тунин- 
ски, Хрват, борац за /угословенску иде/У» 
ИЧ; 34 (1987) 229-245; Ощеци Гарашино- 

"Начертанща" и Политика Србще 
према Бугарима и савремено/ кншжевно- 
сти и публицистици, Зборник радова 
САНУ, 1991,293-318, Сто/ан Новакови!** 

Бугарима, зборник

и много други предимно от трудовете на 
Игнятович. Той е не само поиуляризатор 
на сръбско-българските отношения. Ка
то научен работник и изследовател, Джо
рдже Игнятович откри и използва в нау
чните си трудове голям брой неизвестни 
данни, съхранявани в сръбските архиви и 
в съвременните сръбски вестници. По то
зи начин той обогати биографиите на ре
дица български възрождници и уточни 
връзките им с мнозина сръбски писатели. 
Целият му живот, от младини до днес, е 
посветен на тези славни дни от историята 
на двата съседни и братски народа. Опи
свайки личностите и събитията, той съ
щевременно внушава на читателите обич 

великаните на Бълга-

Джордже Игнятович

нават неговите трудове, когато пишат за 
българско-сръбските отношения през 
миналия век. Игнятович е дългогодишен 
редовен сътрудник на вестник "Брат
ство” и списание "Мост”. Още в първия 
брой на списанието (1965) е отпечатана 
неговата статия "Два разказа на Любен 
Каравелов и две събития из живота му”.

Джордже Игнятович е роден на 7 ав
густ 1919 година в София, където е пол
учил основно и прогимназиално образо-

вог

личне и научне везе с 
радова САНУ, 1995,139-160.и уважение към 

рското възраждане. Творчеството на Иг
нятович привлече вниманието на учените 
от Югославия и България и те не отми-

Богдан Николов

29 МАЙ 1998 г.



54 ГОДИНИ ОТ БИТКАТА НА ЦЪРНООК (5) ' ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД
БОЙ НА ЖИВОТ ИЛИ СМЪРТ
Сражението започна още в 8 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (12)

и с прииждането на нови противниковипопъл- 
нения приемаше все по-ожесточен характер. 
През деня отхвърлихме няколко вражески ата
ки, съпроводени от силен артилерийски и ми
нохвъргачен огън. За всеки от нас беше 
че се води бон на

стена между нашите и противниковите поз
иции. С това първата ни атака бе спряна и не 
даде очакваните резултати.

Втората ни атака започна веднага с пада
нето на нощта, което попречи на самолетите да 
продължат преградния огън. Тя прикова 
чателно противника към позициите, принуди 
го да свие отбраната си, в резултат на което ние 
осъщъствнхме пробива. През 
пролука започна последователното 
на всички наши сили. Формираха се две колони, 
които се движеха успоредно, но на няколко 
километра разстояние. Последва изтощите
лен, почти непрекъснат денонощен преход 
през селата Млекоминци, Долни и Горни Кор- 
тен. Уши. На 8 май сутринта достигнахме с. 
Побит камък на Милевска планина. Направи 
ни впечатление, че тук навсякъде хората 
посрещаха радушно и ни помагаха според въз
можностите си. Ние бяхме смъртно уморени ... 
Вече смятах да дам

ЦАРИБРОДСКАТА
ГОСПОЖА

МИНИСТЕРША
ЯСНО,

.Р.ГТ.™
бъде нашият край! Оставането на Църноок 
през нощта и на следващия ден също озна
чаваше смърт. Изходът бе един. Да се задържи 
на всяка цена върхът до вечерта, а привечер да 
се разкъса с решителен щурм 
противниковото обкръжение и да си отворим 
път на североизток към Трънско, пресичайки
шосето Кюстендил-Боснлеград по долината нар. Драговищица.

Противниковият натиск особено се засили 
към обед и стигна своята кулминационна точка 

16 часа, когато върху главите ни се сто- 
вари с цялата си безпощадност ог
неният юмрук на озверелия враг. По 

позиции биеха смъртоносно 
всички видове оръжия, включител
но планинска и тежка артилерия. 
Фашистите не пощадиха и малкото 2 
селце под върха, където все по-често и 
пламваха пожарите на къщи и ко
шари със сламени покриви. Опера
тивният щаб прецени, че разкъсва
нето на обръча най-целесъобразно 
ще бъде да се извърши в района на 
Буцалевска планина по посока на с. 
Брестница - с. Млекоминци, което 
попадаше точно пред фронта, на 
който се биеха трънските партиза
ни. Общата атака трябваше да за
почне в 16 часа. Към нас бе придаден 
и един батальон на III македонска 
бригада, командван от прекрасния партизан
ски командир Овчаров. В момента когато 
щабът бе дал последните си разпореждания за 
провеждане на атаката, по инициатива на гос
топриемните селяни и на нашия интендант Ог
нян направо на позициите в района на команд
ното място бяха донесени десетки големи кот
ли с ядене.Огнян беше купил агнета и докато

окон-
ноок

създадената
изтегляне Пише: Лилия Нейкова

Това е КОЛИЦА РАНГЕЛОВА. Тя е единствената засега люби- 
телка-артистка, на която е честван юбилей - ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ 
театрална самодейност. Изтъкваме го, защото честването на юбилеи на 
най-проявилите се самодейци създава история и подчертава славата на 
самодейния театър, който толкова много време съществува в нашия град 
и който от ден на ден извисява нивото на своите художествени изяви.

Госпожа Колица Рангелова е наша съгражданка. Родена е през 1921 
година и е връстничка на Перица Денков, Цана Попович. Помни и знае 
много за града, съучениците си и за театралната активност. С лека 
ирония пита докога ще я посещават журналисти, но разговора с мен прие 
благосклонно. Договаряме се спомените да протекат в диалог.

* Госпожа Рангелова, кога за пръв път стъпихте на сцената?
- Аз съм от многодетно семейство, бяхме седем деца. Родени сме в 

Цариборд, но през 1925 година минахме в Градини, за да е по-леко на 
баща ни да обработва нивите. Там работеха две учителки. Селото беше 
голямо, близо до града и като се направи някакво тържество, учителките 
ме взимаха и аз си спомням, че предизвиквах смях и умиление със стих- 
четата на Йово Змай:

системата на

ни

около
почивка на хората си, но

Паметникът на Кин-станнашите

V2&3

&ш
"Лушко мо]и, лушкиие, 
ха]уе у а играли) 
рнише уачас само, 
а сушра 1\у у школу, 
ако Бог у а зураал>а. ”
На Свети Сава винаги 

ваше голямо тържество, на което 
редовно рецитирах стихчета - в 
Градини две години, а после в за
бавачницата в Цариброд. Там 
пък ме водеше една от двете ни 
квартирантки, учителка в детска
та градина (забавище му виках
ме). Тогава, спомням си, казах 
стихчетата за деца:

"Николина Пена, ухвашила 
зсиа,
носи га у шраву, но}ела му 
глаау”.
Учител ни беше Любо Аран- 

джелович, един от прочутите 
учители, потеклото му е от Пирот.
Беше заинтересован за аматьорството и прекрасно свиреше на цигулка.

През 1941 година започнах активно да участвам в пиесите на са
модейците. Водеше ги българинът Крум Русков. Играехме в Сокола- 
ната. Веднаж, след три-четири години, той ме срещна в София, позна ме 
и каза: - Ех, ако бях останал в Цариброд, щях да Ви направя голяма 
артистка.

* Това е началото, а кажете нн как станахте неподражаема актьорка 
след 1948 година, след като се построи Домът на културата?

- Разбира се, не мога да наброя всички роли. Не съм събирала снимки, 
не мога всичко да кажа, много неща съм забравила. Не мога да кажа в 
колко пиеси съм взела участие. Сигурно са много. За ТРИДЕСЕТ ГО
ДИНИ по една да са - много са, а се знае, че през годината готвехме и по 
пет-шсст. Спомням си, че в една от първите бях невяста с бебе и с люлка 
в ръце, а после играех предимно лоши жени и свекърви. "Зла жена" от 
Стсрня Попович играех с удоволствие, а заедно с Вас, Лили, с Истатко и 
Никола Иванов - бяхме знаменитите герои на "Пои Чиро и поп Сииро". 
С пиесата "Живот в разруха" постигнахме голям успех, аз получих пър
вата награда и грамота в Ниш за главна роля, а Никола Иванов получи 
главната награда за второстепенна роля. Играхме я и в Белград, в 
театъра на Червен кръст.

* Коя роля най-много обичате?
- Не мога да определя коя роля най-много ми допада. Всяка играех с 

удоволствие. Спомням си Салче-циганката, майката на Кощана, Леля 
Дока от "Зона Замфирова", която в нашия театър три пъти е поставяна, 
и ролята на злобната леля в "Капан за мишки" от Агата Кристи, която 
постави Любиша Джорджевнч, професор в гимназията.

* А какво ще кажете за юбилейната "Госпожа мннистсршата” от 
Нуишч?

- Убедиха ме да я играя. Имах вече семейни проблеми, децата ми бяха 
без работа, съпругът с нарушено здраве, но не отказах, защото ме 
държеше чувството на отговорност към театъра. В комедията има мно
го личности и освен моите кръстници» в нея бяха включени и младите 
самодейци Нина Ранчева, Слободии Алекснч, Делчо Гигов, Славчо Ан
тов. От възрастните бях;? и Десанка Гигова, Здравка Златанова и още 
много други. Като юбилярка получих подарък, без дата и посвещение, 
но все пак бях първа зачетена като самодеец. След Госпожа минне- 
тершата не съм играла...

Няма да премълчим, че и съпругът на Колица Рангелова, Борис 
Визата също беше артист в някои пиеси. Освен топа, той помагаше и 

майстор-шивач, който винаги успяваше да направи някои ефектни 
детайли за гардероба на артистите: папиоики, шалове, украшения. А 
после довеждаха и сина си Владко да играе в "Зона Замфирова' и да бъде 
Псинка в "Д-р”, където се проявиха с Бабараката. А и другият им син 
Блажо знае много анекдоти от разните пиеси, играни в Царибродския 
театър.

. • • П г \.... I
останах само с намерението. Донесоха ни, че 
подир нас се приближава войска. Нсотпочи- 
нали, с ускорен ход се насочихме към познатия 
ни вече от две големи сражения връх Кървави 
камък ...

Именно за боевете, които водихме до тук 
срещу многочисления противник, беше напра
вена уговорката сТомпсън (водача на англий
ската мисия при българските партизани, бел. 

ние се биехме на Църноок, домакините ни бяха В.Б.). Ние искахме да бъдем подкерепени от 
сготвили вкусна агнешка яхния с картофи. английската авиация, която да удари по под

стъпите и съсредоточенията на противника, 
което би облекчило нашето положение в кри- 

обаче трабваше да отстъпи пред дълга. Да тичните моменти. За съжаление такава помощ
не ни бе оказана. В същото време врагът бе 

фронт можеше да се окаже фатално за благо- заситил с всички родове войска огромния ра- 
приятния край на атаката. Изходът бе един - йон Трън - Босилеград и Кюстендил, Ниш - 
партизаните разляха котлите по ската ... Пред Пирот - Цариброд и Сливница, Враня - Сур- 
очите на учудените и възмутени селяни по дулица - Владишки-хан- Лесковаци Куманово. 
склона потекоха вади от вкусно миришещата Въпреки това, планът му бе отново осуетен, 
манджа, но командата бе дадена и точно на Офанзивата удари на пусто и фашистите за- 
часа партизаните се хвърлиха, напълно моби- почнаха да мъстят на мирното и беззащитно 
лизирани физически и психически да извършат население. Палеха села и паланки, убиваха, 
толкова нужния ни пробив. бсзчинстваха и грабеха. След изненадата, коя-

Батальон "Левски” атакува противника по то им поднесохме, те пренасочиха ударите си и 
фронта. Десния му фланг се подкрепяше от тръгнаха по нашите следи, като върнаха бързо 
Овчаровия батальон, който имаше за цел с СН()И часгги, за да ни пресрещнат и унищожат, 
обходен маньовър по левия фланг на против
ника да го неутрализира и да улесни щурм 
батальон "Левски”. Батальон "Ботев’, дейст
вайки вляво от батальон "Левски” имаше за

ГЕРГЬОВСКОТО ” ПИРШЕСТВО”
Колица Рангелова

се нахранят бойците по многокилометровия

СТОПЛЕНИ ДУШИа на
Навлезли в Трънско, само си отдъхнахме, 

защото отново бяхме сред свои хора, по ня- 
задача да атакува, но и да проникне в з ила на маше време дори да се обадим на ятаците си. 
XIII рилски полк, да удари по него и да му Веднага заехме позиция срещу настъпващия 
попречи да предприеме контраатака. Атаката подпре ни враг, а той се установи па 4 км южно 

успешно и след два часа непрекъснат от нас, без да ни нападне. Шипковчани, които 
натиск от наша страна XIII полк бе поставен в бяха излезли към върха, за да си примъкнат 
много тежко положение, започна да се огъва и към селото оставения от миналото лято лист- 

участъци даже изостави позициите „Ик и сено за добитъка,бързо ни откриха. Нао-

започна

на някои
си. Тъй като ботевци бяха вече в неговия тил, биколиха ни мъже, жени, деца, не могат да ни 
фашисткото командване бе принудено да по- сс нарадват:
зърси начин за спасяване на положението. ГЗ - Дене, куде сс подсвастс? Додска ви иема- 
помощ им бяха изпратени 6 самолета от бом- ше, пай ни обраше вуиуту тия изедници! На 
бардировъчната авиация, които изсипаха те- коега ни осзависте? 
жък боеви товар и издигнаха истинска огнена Икономическата защита, която оказвахме 

на населението срещу граби гслска га политика 
По-късно но времето на Отечествената война на властниците, го беше привързала кз.м нас. 
шях да се срещна с командира на XIII рилски Целия ден изкарахме на Кървави камък, 

Панчо Йосков. Тогава нсобезпокоявнни от противника и заобиколе- 
командвах вече I гвардейски полк I си. Владо ли 0з* грижизе на шипковчани. Изнесоха храна 
Тричков”. Разприказвахме се и се разбрахме, 1|ак на върха и стоплиха повече душите ни, 

били един срещу друг па върха Църноок отколкото стомасите. 13 момента, след толкова
психическо и главно физическо напрежение, 

грижа и внимание пи бяха нужни по-

полк - полковник

че сме
на 6 май 1944 г.
- Когато ви видях, че правите опит да обкръ-

МИ им^пекох* вече от всичко друго „а тоя спят.
събра* дружиш.ите ся "«"««"Р"» Вечерта преминахме покрай Власипското

I ледайте какво став. Ние . и .а гру.шамс . с „ ,1 д ^ ,,рлихмц „рСз Пла-
тонове метал, бомоардировачигс ра «синил» 1 ц„ Тпчт Прие е папката
вековни горя около тя*, а те иекаят! Теля *ора па планина в Ц ьрна Трапа Вече с.рампата 
яе тиаят ля какао е сгра*?!” сутрин на 9 май 1944 . одипа. 1 азпоредих по
- Не, господин полковник - отвърнах му аз, - и чивка и ... подготовка, 
ние имахме страх, но имахме и голямата вяра 
в нашето спасително дело, тя ни окриляше. А 
иа вас това ви липсваше!

жите моя полк - каза

като

-Слвдва-
По книгата "Посмъртна изповед" от Дончо 

Змополски подготвил В. Богоов

О29 МАЙ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (20)

КОМПОНИСТИ НА БИЛКОВИ РАКИИ • ФУТБОЛ: XXXII КРЪГ НА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

Гостите бяха много по-добрипа Петко от Стол. Наистина е напрания ори-Г«н пратки до кантората: На нашата ра- 
аеПнска ужуружовуенска СПраПаза баЛкьа СШа- гнпална композиция - селска крушова от 
втшПоЯшШ- "Ама «еки е Асен* Заици Ш1КОП1Ю слмюппгьа с линцура! Мито една дрога по 

ОШ» и Доктор Асснч?" БаП Асене, извиня- подобряиа апетита толкова ефикасно какго 
вай/ ИзПривям Пропуски но моите съселяни горчивия корен от тинтява (лннцура). Бай 
киШо Ти изпращим бъклици майска ракии. Нстко е знаел, че в бутилката се слага съв- 
Серем шриики пм сложил и нея. Можеш ли ри сем малко късче корен, че и то се изважда 
Познаеш кои са Мравките? след кратък престой. Инак се получава хи

нин, а не тоник за чернявапе! Затова и ние в 
кантората бехме предпазливи - първо опита
хме, а после се разприказвахме. И какво за
ключихме?

Най-важното наше заключение беше, че 
имаме природа извънредно богата с най-раз
нообразни ароматни и подиравъчии расте-

ФК "Балкански” - <1>К "Железничар” 0:4 (0:2)
ДимиШртЛрир, 20 миП 1Ш горица. В XXXII кръг от първенството щ 

спортен нсшТ,ър "Парк", зрители ок- Сръбска футболна дивизия - група Ниш 
оло 500. Теренът - шусилеп за и?ри, «ре- и Димитровград гостува иишкият отбор
мето слънчево. Сърип Пенар Джокич "Железничар". Въпреки че в своя състав
ои,I НлисоГПишш - роОър. 1'олмаПсишри: имаха доста млади футболисти, гостите
Грозришншч и 12, Б. Жинкович и 14, бяха много по-добри на терена. На края
Стефинонич и 57 и ЦисМкшшч и 63 ми- на срещата обективната Димитровград. 
нуШи. Жълти картони: Костов ой! ска публика награди с аплодисмента от- 
"Балкански", Б. Жинкович и СШоилк- бора на "Железничар” за хубавата и 
оаич от "Железничар". ефикасната му игра.

Нако от Радойна
Госйорин Асене, Торини нарер изаорчани ме 

считат за ниП-робър Произаорител на Про
летни ароматни ракии. ИзПращам Ти ерна 
комбинация и чакам ра се Произнесеш струва

ЧС-

ли. XXIV КРЪГ НА ОКРЪЖНА ДИВИ
ЗИЯ - ПИРОТ

XXXIII КРЪГ НА СРЪБСКА 
ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

” Балкански” не

Ноцко от босилеградски Извор
нпи.Доктор Асене, Пихтии не вървиш без "Во- Второ, съгласихме сс, чс при комбинира

ме Помози, срекьо Потърчи! За назуравшш / н исто и компоиираието на смеси трябва да сс 
изПращам лачен сПеииалишеСП: ПреПечена 
крушова Подправена с Горчиво коренче от су- 
воПланинска лнниура (шишИлва). ОПшШаП, а

Желюшани саспазват определени правила.
Трето, дадохме подкрепа на опитите да се 

и у нас пристъпи към класиране на аромат
ните и подираиъчпитс растения; пай-чесго 
се споменават три качествени групи:

Отговор: 1. Растения с остър горчив вкус и дразнещ
Драги колеги, вие сте същински компои- аромат (чубрица, исоп, седефче, хвойш, 

пети! Бах, Бетховен, Моцарт не са вн дорас- блатен пир, тинтява, вратига и др.); 
нали пито до мустаците. И аз си глътнах 2. Средно и слабо горчиви с”нарлив”аро- 
езнка пред съвършенството на вашите твор- мат (лазаркиня, комуиига, босилек, рудип-

еки пелин, девесил или селим и др.);
3. Приятни на вкус с особена миризма 

(мускатна жалфия, мащерка, мента 
репителния аромат на здравец с повея иа джоджеп, латинка и т.н.). 
козаришка чубрица, комуиига, лазаркиня от Следва предупреждение: според най-но- 
Видлич, стръкчета босилек, розмарин и ди- вите нормативи у нас забранена е употре- 
ва мащерка. Общият букет е кротък, при- бата на седефче и вратига като ароматни 
мамлив, за стимулиране на апетита - супер! компоненти. Установено е, че могат болс- 

В сливовата (дали от кюстендилска мо- знено да раздразнят лигавицата иа корема и 
дрица?) на бай Ноцко от Извор отдалеч се червата.
усеща особената миризма на коренище от Дегустацията н разговорите "камторджи- 
селим. Толкова е силна, че покрива всички нте” завършиха с въздишка: ”Ех, да ни и Еро 
останали аромати. Не е за чудене, селимът в 0т Златибор беше изпратил шише хвойнова 
Извор може да се намери в двора или гради- (клековача) щехме да наберем шампионска 
ната на всяка къща. Дори го има насред село колекция за селскостопанския мострен па- 
край степенищата на черквата и магазина. иаир в Нови Сад!
Селимът е за мераклии - подкарва иа ве-

тотпътува за 
Буяновац9’

шампиони:
"Задругар” - "Желюша” 1:1После ще Приказваме.

Нетно от лужмички Стол • •
Два кръга преди края на първенството 

футболният отбор от Желюша стана офи
циален първенец на дивизията. В послед
ните два кръга от първенството този отбор 
най-напред посреща на свой терен отбора 
на "Драгош", а след това гостува в Расница, 
където ще се срещне с отбора на "От
бода”. Без оглед на резултатите, които 
постигнат в тези два мача желюшаните ще 
вземат шампионската титла, тъй като имат 
убедително предимство на таблицата.

13 рамките на XXXIII кръг от пър
венството на Сръбска дивизия - група 
Ниш димитровградският футболен 
отбор трябваше да играе в Буяновац с 
отбора на "БСК”. Този мач обаче не 
се игра, тъй като играчите на "Бал
кански” не отпътуваха в този град. За 
първи път през последните 30 години 
сс случва "Балкански” да не отпътува 
на гостуване.

би.
Ако се нс лъжа в препеченнцата па бай 

Нако от Радейна умело е съчетан ок- или

д. С. д.с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛ- се появиха на игрището, съдиите едно- 
НА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ временно отевириха началото и края на

срещата. Така боси ле градският футбо
лен отбор без борба спечели още три 
точки.Още три точки 

без борба Фактът, че все по-голям брой фут
болни отбори отказват да гостуват по- 

В последния кръг от първенството ради недоимък на пари, налага да се не- 
във футболната дивизия Враня в неделя мери нов начин за организиране на със- 
на игрището "Пескара” в Босилеград тезанията в тази Дивизия, 
трябваше да играят отборите на "Мла- 

” и "Левосое”. Тъй като гостите не

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: Западиоевропейските 

потребителки предпочитат калибър 17-19 мм!)
М. Я.селие, но и на... мокрене.

Майсторската титла, обаче, ще присъдим дост

друга страна са и трудни, тъй като по това време се открива
рунтава селска работа: и копанье, и косенье, работа в 
градината и в пчелина, голяма работа около млекото и 
преработката му, изкарване на добитъка на паша, пръскане 

(да имаш " малко лозйе с много грозис’"*)-, правене 
пръти за градината (за доматите и фасула), 

насаждане на квачки, отглеждане на пилета, поливане на 
градина и овошки, ако е суша, водопой и за пчели, правене 
на сладка от ягоди, череши, вишни, какво ли не. Но денят 
е голям и има време за всичко, само да има здраве и малко 
късмет. Има горещо, а има и прохладни дни, човек трябва 

затуй "лстс без аба, а зиме без торба не

на лозята
на колове и

ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ,

ЮНИ да се пази, та 
ходи" _* Средата на календар

ната година * Зеленилото 
е символ на живота * 
Християнски и предхрис- 
тиянски големи празни
ци: Тройице и Видовдън * В 
тията на Джерман * Пъстри

Юни е шестият месец от кале* 
дата на годината. Денят е около 15 
девет. Шестицата се взема като и, 
сумата на делителите (1+2+3) е ра 
Шестият месец е символ на труди

Нашенците тачат и един празник, който не се пише с 
червена буква - Въртоломе, Въртолом (св. Вартоломей и 
Варнаба, четвъртък след Тройице), който се възприема още 
от предхристиянско време като защитник от градушка, от 
гръм и светкавица и през този ден не се "предза стока за 
работу", не се работи в полето, жените дори и масло не 
бият, не се решат, не хващат домашна работа. Този светец 
се свързва с древния Джерман, смята се за негов брат и за 
пръв помощник на св. Илия.

ВИДОВДЕН (Свети Вид) - 28 юни - е стар, предхрис- 
тиянски празник, който по-късно е християнизиран и 
който много се почита и днес, а особено в Сърбия, защото

битка на Косовона този ден е станала историческата 
(1389). Свети Вид, казва поверието, всичко вижда и затуй 
важи поговорката "Ще дойде Видовдсн.", т.е. ще се види, Ще 
се разбере на този празник кой какво е направил, каква 
работа е завършил. (В Сърбия на този ден се раздават по 
традиция свидетелства на ученици, празникът се отчита 
като край на учебната година). На тоя 
моми са изнасяли навън, на "видело" своите дарове: черги,

е прието и правилото: шест они 
почивай. Амблемата на чсилото 
който е най-близък на идеалната окръжност, пък и шесто- 
лъчната звезда от печата на мъдрия Соломон. Зеленият 
цвят е значката на този месец, зеленото е символ на живота 
за хора и животни, символ на надежда и красота, на 
младост и плодовитост, мъжественост. За това ясно говори 
полето, гората, реката, пък и пъстрите сергии по градовете. 
Зеленото, зеленчукът навсякъде е на първо място, а после 
идват и другите топли цветове - червени моркови, череши, 
ягоди, вишни, домати, рози, карамфили...

СВЕТА ТРОЙИЦА (Духовден, сръб. Духови, 51 ден след 
Великден, винаги се пада в понеделник) е голям и много 
почитан християнски празник в чест на Светия Дух, когато 
- според поверието - душите на мъртвите (освободени от 
Велики четвъртък) се прибират в гробовете си. Затова е 

задушницата в събота преди празника, когато се 
поменават всички мъртви, а върху гробовете, покрай 
разните манджи и баници, се слага и орехова шума. В много 
от нашите селища (и изобщо в Сърбия и България) този 
ден тържествено се празнува като селска служба (светъц) 

в Сърбия и като крьсна слава (личен, семеен светец). 
От този празник започва и русалта неделя: 
дружини правят венци от лечебни билки и пъстри цветя,

Слизането на Светия Дух над апостолите
обхождат къщи и се молят да се раждат здрави деца 
(свързано е с древните русалки, водните вили на старите 
славяни). На Тройица нашенците отиват "на гоейе" при 
своите роднини или приятели в селата Лукавица, На- 
шушковица, Берии извор, Пресека. Преди последната вой
на особено голям събор ставаше в село Лукавица, при 
черквата и чешмата, с хо)ю на няколко места и със свир- 
джии от Славния, Невля, Сливница, Петърлаш... Стопаните 
от Лукавица правеха (и правят!) добри гозби за този ден: 
овчо кисело мляко, баница, агнешка чорба, погачи, гювечи, 
задушено, пълнени шушпи и, разбира се - печени агнета в 
домашна "вурия" с домашно винце и джанковица - първак. 
Пиене и ядене - колкото можеш. Тия, които прекардашат 
с пиенето се преместват в плевнята, върху слама... Половин 
Цариброд на времето си се преместваше в Лукавица (в 
трите махали: Рудииа, Горна Лукавица, Светугора)...

Нашенците празнуват и тачат и ПРЕСВЕТА - празника 
на всички светим, празник древен: и пред и следхристиян- 
ски. Има селски "светъц" в село Ракита». Тогава започват и 
Петрови пости, които са важни за вярващите, защото се 
смятат като продължение на Божичевите пости, а от

ден някогашните

Накилими, везени ризи, възглавници, шарени чорапци- 
тоя ден не се работи, но е харно жените да започнат 
някакво ръкоделие.» На този ден се бере видова гпрсоА 

вода и всички се мият с нея за общо 
здраве и за здрави очи. Тоя ден е и своеобразен празник на 
зрението, на окото. Известно е, че окото е било символ на 
всички слънчеви богове. Окото е символ на светлината, 
познанието, съзнанието, закрилата- Християнството 
приема този символ и го свързва с всевиждащия Бог.

На Света Троица има панаджур в Бабушниф*» 
Мионица, Свърлиг, а на Видовден - в Княжевец, ЛозниЦ' • 
Парачин.» ^

За именден да се готвят ония с имената - Елена, ле > 
Ленче, Еленко, Константин, Костадин, Костадин 
Коцка, Марта, Мануил, Вида, Виден, Видойко -

Марин Гврин

която се слага в котле с

важна и

или
момински

ф 29 МАЙ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ На 4 юни 1998 годи 
от смъртта на нашата 
майка, свекърва, тъща

!ършват 40 ДНИ 
и непрежалима

на се нав 
скъпа I 

и баба

ЛОЗА ПЕЙЧЕВА 
от Горна Лисина

На този ден от 11 часа на горнолисинските 
гробища ще дадем 40-дневен помен в памет на 
скъпата ни покойница.

Опечалени: син Емил и дъщеря Вера със 
семействата си

АТЛЕТИКА: УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ НА СЪРБИЯ Г

ПТ/ПМИ-ГПГкп™ . : атПЕТИКА: ФИНАЛНО СЪСТЕЗА- !ДИМИТРОВГРАДСКОТО : НИЕ ЗА купата на сърбия 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

- НАЙ-ДОБРО
ДЕЯНОВА СЕ 
КЛАСИРА ЗА 
ФИНАЛА НА 
ЮГОКУПАТА

;

атлетика 1“ Р Д Лескова1* « проведе състезание по атлетика в рамките на ученическите игри на Сърбия От
борът на основното училище "Моша Пияде” от Димитров
град спечели общо 23 точки и зае първо място Р

Представителките на това училище постигнаха отлични 
Ре„У„Л™ Йелена Николова спечели първо място в дисци
пова ^ л?ЯГаНе НП 100 МеТр° (12’08 сек)' Йелена Владими
рова в дисциплината длъг скок също беше първа с 4 20 
метра. Атлетките от Димитровград завоюваха първо място 
и в дисциплината щафетно бягане 4 х 100 метра. Йелена 
Владимирова, Иелена Николова, Саня Тншма и Сандра Ма- 
ноилова в тази дисциплина постигнаха резултат 57.25 сек. На 
третото място в своите дисциплини се класираха Сандра 
Маноилова (бягане на 300 м), Дияна Стефанова (ск 
височина) и Сандра Тишма (хвърляне на копие).

^к'Ж'Л'2 ' На 13 юни 1998 година ще се навършат ШЕСТ
Мш&шШк'-. & МЕСЕЦА от смъртта на нашия скъп и 

непрежалим
На 24 май т.г в Белград се проведоха 

финалните състезания 
пата

ИВАЙЛО РАДОВАНОВ 
от гр. Тетово, роден в Босилеград

лугодишната панихида в памет на обича- 
I незабравимия ни съпруг, баща, свекър и 
ше се състои на Градските гробища в Те- 
(Македония). Каним роднини и приятели 

да ни придружат.
Вечно скръбящи: съпруга Лиляна, син 

Стефан и Златко, дъщери Златица и Ве 
снахите и зетьовете

по атлетика за ку- 
на Сърбия. Димитровградската 

тлетка Душица Деянова беше трета в дисци- | 
плнните бягане на 100 метра с препятствия | 
и бягане на 400 метра с препятствия и се I 
класира за финалните състезания за купата | 
на Югославия. На състезанието в Белград ! 
Тамара Стефанова се класира на 10 място в 
дисциплината хврляне на копие. I

лекоа-

тово

нове
сна,

ок на
Д. С.Д. с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 юни 1998 година се навършват ШЕСТ 

МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила и нез
абравима съпруга, майка, баба и тъща

ДАРИНКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА 
от Горна Лисина

• РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ 
СПОРТНА СТРЕЛБА МАЛЪК ФУТБОЛ *

МАСОВО УЧАСТИЕ И 
СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ

СЪСТЕЗАНИЕТО
ПРОДЪЛЖАВА

Нейната майчинска I 
човеколюбив винаги ще

На 30 май (събота) т.г. в 10 часа ще дадем 
помен на гробищата в с. Горна Лисина. Каним 

близки, познати и роднини да ни придружат.
СКРЪБЯЩИ: съпруг Иван, семейства Димитрови и Милошевич

грижа, благородство и 
! носим в сърцата си.

На 18 и 19 май т.г. се прове
доха състезанията по спортна 
стрелба в рамките на тазгодиш
ните работнически спортни игри. 
В женска конкуренция участваха 
6 отбора, а най-добър беше от
борът на ГИД 1, който спечели 
393 кръга. Втори е ГИД II с 314 
кръга, а трети съвместният отбор 
на Общинската скупщина и 
Здравния дом с 282 кръга.

В индивидуалната конкурен
ция най-добра състезателка бе 
Ружица Алексова от съвместния 
отбор на Общинската скупщина и 
Здравния дом, която улучи 155 
кръга. Данче Костова от отбора 
на ГИД I бе втора с 138 кръга, а 
Славица Такова от ГИД II трета с 
135 кръга.

В мъжката конкуренция се Вече ^ три седмици в спортния 
състезаваха 12 отбора. Най-добро Център ''Парк” в Димитровград се

играят срещите от тазгодишното 
състезание по малък футбол в рам-

стрелческо умение демонстрира
ха състезателите от отбора на 
Обединените спедиторски фнр- ките на тазгодишните работнически 

събраха общо 590 кръ- спортни игри. От общо 18 отбора, 
га. Второ място зае отборът на които стартираха в това състезание, 
ГИД 3 (ветераните) с 569 кръга, а 
трето Електроразпределително- класираха 8 отбора, които са разпре- 

540 кръга. В индивидуалната делени в две групи. В група А са ГИД 
1, ГИД 2, ГИД 3 и съвместният отбор 
на "Сточар", ”Пекара” и "Търгоко- 
оп”, а в група Б

На 2 юни 1998 година се навършват ТРИ 
ГОДИНИ от смъртта на

ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯ 
от Ниш, роден в Димитровград

По този 
нишките 
залеем с

Опечалени: съпруга Миряна и синове Дарко и 
Владимир

ми. които

за по-нататъшните състезания се

дом на 
и да гото с

конкуренция първите места спе
челиха Саша Михалков с 164 и 
Данило Йелич с 163 кръга, и 
двамата от отбора на Обединени- полиция-СПП, ЖП-гара 1, Обедине
те спедиторски фирми. ните спедиторски фирми и съвмест-

Състезанието бе ръководено ният отбор на ОВР, ПТТ и Юго- 
твърде успешно от Ружица Алек- петрол. Отборите, които заемат 
сова. треньор в сгрелческия клуб първите две места в своите групи, ще 
"Граничар” се класират за полуфиналите.

повод ще посетим вечния му 
гробища, за да положим цветя 
ъс сълзи.

граничната

ршват 40 ДНИ от 
1им съпруг, баща,

На 31 май 1998 г. се навъ| 
смъртта на нашия непрежал 
свекър, тъст и дядо

БОЯН МИЛЧОВ СТОИМЕНОВ 
от с. Долна Любата

40-дневната панихида ще се състои в нед 
(31 май) от 12 часа на долнолюбатските 
гробища. Каним роднини, съседи и приятели да 
присъстват.

д. с. д. с.

• БАСКЕТБОЛ ■■■■■■■■ 
ЛЯТНА ЛИГА НИШ - V КРЪГ

се състои в н еля
ЛЯТНА ЛИГА НИШ - VI КРЪГ

ПОРАЖЕНИЕ 
ВЪВ ФИНИША

ТВЪРДЕ ЛЕСНО ДО ПОБЕ
ДАТА

Опечаленото семейство

май 1998 год. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия скъп и 

незабравим съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

На 29 
ТЪЖНА” Младост” (Бела паланка) - ”Димитровград- 

Паноиияшпед” 91:73
”Димитровград-Папо1ШЯ1Ш1сд” - ”Будучност” (Бабуш- 
пица) 88 : 57 (53 : 27)
Димитровград, 23 май г. Спортен ценът ”Парк”, 
зрители около 100. Времето - благоприятно за игра. 
Съдии: В. Денчич и Ф. Фнлийочич от Пирот. Играч на 

Никола Иванов от "Димитровград-Пан-

Димитровградският баскетболен отбор го
стува на 20 май т.г. в Бела паланка, където бе 
надигран от отбора на "Младост . Баскет
болистите от Димитровград оказаха силна съ
протива на домакините, които три минути пре
ди края на срещата имаха минимален превес - 
72 : 70. Когато всички очакваха драматичен 
финиш, всичко търгна наопаки за димитро- 
вградчаните. Поради пет лични нарушения иг
рата напусна най-напред Сотиров, а след това и 
Тони Алексов. Играчите на "Младост” чрез 
бързи и ефикасни контраатаки за кратко време 
успяха да направят недостижимо предимство. 
От друга страна, стреляйки от линията за 
наказателни удари, димитрзвградчаните про- 
__ :::\ голяма неефикасност. Най-ефикасен ре
ализатор в състава на димитровградския отбор 

бе Никола Иванов, който от-

ВЕНКО РАНГЕЛОВ
от Вършац, роден във Верзар

дните без теб 
ъдат, но ти винаги ще 
. Защото обичаните не

Скъпи наш Венко, тежки са ни 
и още по-тежки ще 6 
живееш в сърцата 
умират никога!

Твоите най-мили: съпруга Йовка, син Душко, 
дъщеря Славица, снаха Славица, зет мата, 

внучка Сладжана и внуци Дамир, Боян и Сърджан

мача - 
ониятйед”. ни

БК ”Димитровград-Па11011ияшнсд”: 3. Геров 14, Д. 
Сотиров 9, И. Матов 7, Н. Иванов 32, Д. Денков. Д. Раи- 

II. Чирич, В. Матов, Д. Димитров 4, Б. Велев, Т. 
Алсксов 2 и Д. Гюрджевски 12.

В шестият кръг от първенството димитровгргадчаи- 
свой терен "прегазиха" състава на "Будучност” от

гелов,

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 юни 1998 година се навър 

месеца от смъртта на нашия мил б 
и дядо

итс на
Бабушница. От началото на мача димитровградският от
бор имаше убедителна преднина.

След известно време за домакините отново заигра ви
сокият център Даворин Гюрджевски, който доминираше 

въздушните схватки под обръчите ма двата 
Чудесният стрелец Иванов бе твърде разположен за игра, 
а особено през първото полувреме добра игра демон
стрира и капитанът Зоран Геров. Към края на двубоя шанс 
за изява получи и 14-годишният Ненод Матов, който 
въодушеви публиката с прецизните си изстрели.

шват ШЕСТ 
аща, свекър

КИРИЛ МАНЧЕВ 
бивш вълновлачар от село Радейнаявиха коша.във
На този ден в 12 часа ще дадем помен на 

гробищата в Радейна. Каним роднини, близки и 
приятели да ни придружат.

иа тази среща 
беляза 17 точки. След него се наредиха Геров с 
16, Т. Алексов с 12, Андреевич с 11 и В. Матов 
с 10 точки. Семвйстао Манчвви

Д. с.
Б. Д.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 15 май 1998 година на 87-годишна възраст 

почина нашата скъпа и незабравима

ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА от село 
Гуленовци, живяла в Белград

На 17 май 1998 година се навършиха ШЕСТ 
скръбни години от трагичната смърт на нашия 
мил баща, съпруг, брат, чичо и вуйчо

ТИТО ТАШКОВ от Белград, роден в 
село Гуленовци.

Нока всички, които ги познаваха и обичаха да 
си спомнят за тях! Поклон пред светлата им 
памет!

Опечалени: семействата Ставрови, Ташкови и 
Гооргиови.

НА МЕЖДУОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ

НИШАВА” БЕ ВТОРА
В конкуренцията за юноши най-успешен състе

зател бе димитровградчанинът Милан Милошевич. 
На второ място се класира Милош Павлович от Бела 
паланка, а на трето - Предраг Цолич от Пирот.

В конкуренцията за пионери най-добро въдичар- 
Владица Димитриевич от Пирот, 

- Боян

Иа 24 май т.г. иа езерото "Сават 1", намиращо се 
недалече от село Смиловци, се състоя междуобщин- 

слортен риболов, което бе ор
ганизирано от общинската организация на спортните 
риболовци "Нишава” от Димитровград.

вторийв^шан Мадич също от Пирот, п трети
щииските рибарски организации от Пиротски окръг аспткоио°у Лиом^"р““рР'|Д пъ с рибарската ора- 
- "Врело” от Бела паланка, Пастръмка от Пирот и В ог р Р к_ ООСР "Нишава”
"Млади рибар” от Бабушница. Първото място в със- мизация ре .,тг*пп * ООСП "Пастръмка" от
тезаиието и,-, възрастните риболовци спечели Дра- от Димитро-пад бе'“Ж“ “ Б°!
госляв Павлович, втори бе Славиша Митич, а греги - Пирог р •» Д последното - четвърто място.Деян Милошевич, и тримата от рибарската органи- бушница се класира на последно го «етвьр.о мя ^
зация "Врело” от Бела паланка. ____ __

ско състезание по

Ф29 МАЙ 1998 г,



* саТиРа * забава

ДИРЕКТОР'п

- Дотешу ми, Манчо, цел живот до будем амалин! - жаля
ми се оиядън Стоици оди Тудовицу. - Откико съм се 
разкърстил, тегльим ко вол. Йедва съм проодил, а дедо ми ме 
вати за руку, па айде с овцете. А горе у плапипуту пити ни 
види иекой, пити ни чуйе, а он "Айде, дедин, иди върни 
Ваклушу до не улезне у ов/>сат, Зърна до не обе]>е васулят, 
дзвиската до не се муне у морузат.-" И тека по цел дън. После 
ме вати баща ми, но цело лето идемо с вляшкьи циганье, та 
сечемо цигле на народ. "Ти че простираш, колко стигнеш’’ - 
думаше. А ония ми ти циганье само окаю: "Айде, айде, къмто 
девойчетия погледуйеш, а тука се влачиш ко пребийен. Айде 
поваркай, па че ти найдемо йедно убаво циганче!". От яд ли, 
от стра ли, истина до ми не прикаче некойе циганче, тьрчео
кико луд.

Па после, кига се заергъени вати се у "Гребен планину" 
дунгьерин, Кикъв ти дунгьерин: по цел дън сецам текнето 
право нагоре, шия ми се удължи кико на жираву.

За домашне работе нечу и до ти оратим: све що имам, еве 
с тия десет пърста сьм изкарал!

- Кво до праиш, Стоице, теквая ни йе залюляла! - тешим
Един вамПир излезе, гладен, 
без Пукната Пара, 
а беше за кръв много жаден, 
за кайка сал една.

В близкото градче се сПусна 
със замисъл добра, 
да моли или изнасили вкусна 
девица или Пък жена.

На улицата, млада дама 
с очи си даде му знак, 
зарадва го, Предложи се сама, 
с тънкия си белоснежен врат.

- Какво, нямаш Пари? - извика, 
щом на кревата седна
и тъй жестоко го нахока, 
че всичко му ”йреседна ”.

- Върви в банята, изгаси 
свойша Плът горяща, 
безйлашно карай При жена си, 
а тука се - Плаща!

га я.
Моля, без 
докачение

- Кико се найде баш нас до залюля?! Я гледай съга млад- 
ипюту кига се арната стъвии - на ньи се съвиня. Целу ноч 
буцаю, а дъньъм сиу до пладне, па и преко пладне. За работу 
само кажу. "От работу се гьрбавейе, а не убавейе! Ако има 
нещо по-лъко - може!"

- Кво чеш, траже децата на работуту - лекото, а на лебат 
- мекото!

- Елем, Манчо, под стари дни съм решил да будем дирек-

- А-а-а?!
- Тека и бабата зину оцутра ка вой реко дека че стануйем 

директор. "Ти да не си се побъркал?" - питейе ме. "Йок, не 
съм! И че станем, че видиш!" - реко вой я.

- Баш до видим и това чудо! - кажем му. - Айде кажи!
- Епа, требе да гледаш само кико другьи работе.

:>!
ХОРО

Студентският фолклорен ан
самбъл "Зорница’' от София не 
успя дп играе в голямата зала на 
Центъра за култура в Димитров
град поради известните причи-

Затова пък "Зорница” вече 
играе по българските и сръб
ските вестници.

то])!

ни.

А. Т.

- ?!сАфЮфашмт - Чуди се колко очеш, ама я видо коя йе калъчката. Първо 
требе да се оделиш и после да си найдеш йеднога, та да имаш 
кому да директоруйеш. Може да буду и двоица, а троица су 
и повечко-

- Кико бре, Стоице?
- Епа еве кико: видиш ли кво напраише с Културният дом 

у Цариброд. Оделише библиотекуту и вой турише директора 
Оделише театърът - и на ньега турише управника. Оделише 
галери юту има руководиоц. А и Културният дом си има 
директора! Ко гцо видиш - лъсна работа. А да знайеш и 
по-добре йе платена-

- Добре де, они имаю кога да оделе, а ти?
- Я ли? Епа еве, одели синатога, тия дни че оделим и 

черкуту, па че останемо бабата и я. Щом това напраим, че 
се назначим "директор", а бабата че ме слуша-

- Да не си малко закъснел, а?
- Не съм! Щом вой станем началник, ега се смили да ми 

даде некой динар повече от пензиюту!
- Ама пензията ти нейе общинска каса!
- Нейе. Ама и я не тражим преко питу - погачу!
- А бабата кво каже на това? - подвачам га.
- Кво каже? Каже дека дибидуз съм излапел и дека че ме 

води при Симеона доктуратога да надзърне и попровери 
дъскьете у главуту дали не су се размърдале.

- Па че гьу послушаш ли?
- Море йок! Слушаю ли другьи кво че каже народат?
- А она че те слуша ли?
- Е, Манчо, това не знам, па мислим, ти си човек врел и 

кьипел на разни огьнье, може ли да ми подшушнеш кико 
ню да претурим?

- Да си по-млад, казал би ти, а тека мислим най-добре че
буде да отидеш при Симеона доктуратога!________ -

• Той стана отличен политик. 
През детството си е чел мно
го приказките на Андерсен, 
братя Грим...

• Статиите на определени жур
налисти въобще не чета, но 
им поръчвам, че не е хубаво 
така да пишат.

• С удоволствие ще подкрепим 
становището на вашата пар
тия - колко плащате?Иван Царибродски

Б. Димитров

ОПАСЕН
Хоррисува: БДнмнтров
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