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ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВОПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ДЕПУТАТИТЕ ОТ 
КОСОВО И МЕТОХИЯ ИНИЦИАТИВА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ 

НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ 

КОНСТИТУЦИИ С 

КОНСТИТУЦИЯТА НА СРЮ

МЕРКИТЕ СРЕЩУ 

ТЕРОРИЗМА ЩЕ 

БЪДАТ ОЩЕ 

ПО-ЕНЕРГИЧНИ Със съгласуването на трите конституции трябва да се създадат условия за нормална работа на 
съюзното правителство в съзвучие с Конституцията на Съюзна република Югославия

Съюзното правителство в 
качеството на упълномощен 
предложител взе решение да от
крие процедура за оценяване 
съгласуваността на Конституци
ята на Република Сърбия и Кон
ституцията на Република Черна 
гора е Конституцията на СР 
Югославия, съобщи Съюзният 
секретариат за информиране.
Взимайки споменатото реше
ние, съюзното правителство се е 
ръководило от програмата, ко
ято беше изнесена в Съюзната 
скупщина при избирането на нов 
съюзен премиер. В тази програ
ма е записано, че "съгласуване
то на конституциите на репуб
ликите-членки с Конституцията 
на федерацията е една от основ
ните предпоставки за ефикасно
то функциониране на съюзната 
държава, както и за реализира
нето на общата концепция за правова държава”.

Откривайки процедура за съгласуване на ре
публиканските конституции с Конституцията на 
СРЮ, съюзното правителство предложи да бъде

Председателят на правителството на Република Сърбия 
Мирко Марянович тези дни прие народните представители от 
Косово и Метохия и води с тях разговор за актуалното поло
жение в покрайнината. Както изтъкна премиерът, правител
ството на Сърбия последователно отстоява становището си, че 
проблемите в Косово и Метохия могат да се решават един
ствено с политически средства и диалог, защото това е общ 
интерес на всички жители в Космет.

Мирко Марянович отделно подчерта, че правителството на 
Република Сърбия занапред ще предприема още по-енергични 
мерки за потушаването на тероризма и за защитата на всички 
граждани в Косово и Метохия. Републиканският премиер за
позна народните представители с конкретните мероприятия, 
които предприема правителството на Сърбия за икономи
ческата консолидация на предприятията в Косово и Метохия, 
изграждането на ннфраструктурни обекти и за създаването на 
условия за нормален живот в тази част на Сърбия, се казва в 
съобщението на Министерството на информациите на Репуб
лика Сърбия.

оценена съгласуваността на 
разпоредбата в Конституцията 
на Сърбия, с която се предвижда 
Народната скупщина на Сърбия 
да решава за войната и мира, с 
разпоредбата в Конституцията 
на СРЮ, според която за този 
въпрос е надлежна Съюзната 
скупщина. Кабинетът на Момир 
Булатович също така предложи 
да се оцени и съгласуваността 
между разпоредбите в консти
туциите на Сърбия и Югославия, 
с които се регламентират въп
роси във връзка с Народната 
банка, както и съгласуваността 
между разпоредбите в конститу
циите на Черна гора и Югосла
вия, въз основа на които една 
част от суверенитета на репуб
ликата се пренася на федера
цията.

Със съгласуването на посо
чените и други разпоредби в три

те конституции трябва да се създадат условия за 
нормална работа на съюзното правителство 
съзвучие с Конст итуцията на Съюзна република 
Югославия.

НАРОДНАТА СКУПЩИНА ГЛАСУВА ПРОМЕНИ В ЕДИН 
ОТ ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

НАМАЛЕН Е 

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ 

ДОХОДА НА 

ГРАЖДАНИТЕ

1!

В НАВЕЧЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ В ТУРЦИЯ

ЮГОСЛАВИЯ МОЖЕ ДА ДАДЕ 

ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА БАЛКАНИТЕВместо досегашните 1,24 динара, занапред ще се плащат 98 нари 
данък върху 1 динар заработва

На сесията си през миналата седмица Народната скупщина 
Република Сърбия гласува изменения към Закона за данъка върху 

Въз основа на тези изменения са намалени 
вместо досегашните 1,24 динара, лапа

на
развиват много по-добре. В миналото Югославия 
беше един от нашите най-големн партньори 
каза Исмаил Джсм.

- Надявам се, - добави той,- че въпросът за 
Косово ще се реши чрез преговори и съм уверен, 
че а близкото бъдеще, отново ще имаме отлични 
взаимоотношения, каквито винаги сме имали с 
Югославия. Югославия е една от най-опнтннте 
държави на Балканите,» в политиката,» в стопан
ството, и в промишлеността, и в науките. С тази 
си традиция Югославия може да даде голям при
нос за развитието на Балканите,- добави шефът 
на турската дипломация.

Министър Джем сериозно разбира предстоя
щата среща, тъй като тя се провежда след се
риозната среща па остров Крит. А там, според 
думите му, балканските страни отправили ясно 
поръчение към света, че са в състояние сами да се 
грижат за себе си, както и че другите имат по
грешна представа за тях.

- Показахме, че можем да направим нещо заед
но, може би не да създадем институции, но да 
установим първите видове сътрудничество. Гова 
бе наистина важно да покажем пред света, както 
и на самите себе си. Великите сили винаги са има
ли свои интереси на Балканите, заради конто са се 
намесвали в нашите работи. Нашите срещи по
казаха, че са излишни техните опити да се намес
ват - каза ръководителят на турската дипломация 
11 нпиечерио на министерското среща но балкан
ските държани.

"Балканите имат ключова роля за Турция през 
следващото столетие. Балканските народи са вза
имно свързани многостранно. Някои части па 
торият могат да бъда т повод и за конфликти, 
паралелно с топа съществуват и добри с трани във 
взаимоотношенията ни, конто ни свързват. 
Общите неща, пред конто са изправени двата на
рода, могат да спомогнат тяхното сближаване”. 
Това за в-к "Политика" заяви турският външен 
министър Исмаил Джсм в навечерие на Мпннс- 

конференции па страните от Югоиз-

дохода на гражданите, 
данъците върху заплатите и 
пред ще се плащат 98 пари данък върху 1 динар заработка.

-Основната цел на предложените промени е да се намали дан ьч- 
ното бреме върху гьлеищте на стопанството и да се съ здада I условия 
за по-динамична стопанска дейност - заяви от парламентарна гя 
трибуна републиканският финансов министър Борислав Милачич. 

1 всеки вид данък са предложени определени

яс
но

Той допълни, че за 
корекции в съзвучие с принципа какъв данъкоплатец-такъв данък, 
т. е. големината на данъка да бъде съгласувана с икономическата 
сила на оня, койго го плаща. Благодарение на намалените данъци 
стопанството ще "спести” около 1,5 милиарда динара в периода от 

1998 година. Същевременно ще бъде насърчено

тереката 
точна Европа.

Конферецията ще се проведе в Истамбул на 8 
и 9 юни н н пея ще участват ръководителите 
дипломациите па Югославия, Румъния, България, 
Гърция, Македония, Албания и Турция, а в ка

па наблюдатели и представители на 
Хърватско и Босна и Херцеговина.

Министерската конференция на балканските, 
или страните от Югоизточна Европа, е едно от 
най-важните политически събития в тази част на 
Стария континент. Истамбулската министерска 
среща, заедно със срещата на държавните шш 
прави телствени глави, която тая есен ще се про
веде също II Турция, е едни от най-важните вън
шно-политически дейности на Югославия.

"Косато стана дума за отношенията между 
Турция и Югославия, - каза министъра Джсм, - 
сега з’с са много по-добри, озжолкото преди ня
колко години. Проблеми имаше по време ма кон
фликта в Босна и Херцеговина, но сега неща та ее

на
приемането на нови работници, понеже работната ръка ще стане 
по-евтина за работодателя, а освен това данъкоплатците ще имаз 
по-малко причини да ескивират плащането на данъците и обла- честното

Г "'По пумите на Милачич до следващата сесия на републиканския™ «и.;г,г,вз оху дохода на гражданите, печалбата и имущестното. Налага се 
и съюзното правителство час по-скоро да подготви проект за хар
монизирането на данъчната система в страната.

11а споменатата сесия депутатите гласуваха 
Закона за социалното осигуряване, въз основа псип/п-
у(;'■ личен размерът на облаганията за социално и щр< УР
я^не Парламс^пл „рие акт, с който Народната скупщи а на 
С ърбия предлага на Съюзната скупщина да уреди някои в I,проси 

яргъзюГсъс задълженията „а Република Сърбия към валутното 
спестяване на гражданите.

и изменения към 
на които ще бъде

във



РАЗГОВОРИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НОВИНИ; ОТ БЪЛГАРИЯ 

ЧЛЕНСТВОТО НА СРЮ В ОССЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКОТО ПОСОЛСТВО В 
СОФИЯ ПО ПОВОД НЕИСТИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 24 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД, СР 
ЮГОСЛАВИЯ

Югославският въшион министър Живадни ските права па СР Югославия в ОССЕ. Раз- 
Йоваиовнч ирис председателя на в ьпшпонолн- говаряно е п за приоритетите в по-пататъш- 
тическият отбор към Испанския парламент ното провеждане па Дойтъпско-иарижкото 
Хавнер Рунерес, който едновременно е и пред- споразумение, както и за ролята на Югославия 
седатол па Парламентарната ансамблея на в развивтнето па добросъседските отношения 
ОССЕ. Разговаряно беше но въпроси за по- п сътрудничеството в Югоизточна Европа, 
натннъшиото развитие па двустранните отно
шения н сътрудничеството между двете дър- слаинк у нас Хоаким Псрес Гомес. 
жавн, както н за възстановяването па члеи-

ГРУБА НЕИСТИНА 

И ОПАСНА 

ПРОВОКАЦИЯ

В разговорите участва и испанският но-

ОТ9 ДО 13 ЮНИ

В условията на плурализъм и демокрация за българския 
гражданин е важно да чуе и другата страна, в дадения случай 
- югославската. Особено като ес има предвид кои и какви 
човешки и малцинствени права ползват и гражданите от 
българското национално малцинство в Р Събия и СР Юго
славия. В този контекст, в Димитровград, където живеят и 
граждани от българското малцинство, както впрочем се 
отбелязват и всички други значими дати, бе отбелязан и 24 
май - Денят на българската култура и славянската пис
меност. Във връзка с това на 22 май 1988 година в Дими
тровград престоява делегация от български творци, инте
лектуалци и официални лица, водена от председателя на 
Комисията по културата и медиите в Народното събрание 
на Р. България господин Стоян Райчевски, която, заедно с 
домакините, достойно отбеляза споменатия празник. На съ
щата дата в югославското посолство в София, по търже
ствен начин и в присъствие на студенти, преподаватели в 
Пловдивския и Софийския университет, както и официални 
представители от Народното събрание, Министерството на 
образованието и науката и други научни и културни инсти
туции в Р. България, бе отбелязан 24 май - Денят на българ
ската култура и славянската писменост.

За съжаление, в тукашните медии, и особено по дър
жавната БНТ и във в-к "Демокрация”, едно хубаво празнен
ство, както за българската държава, така и за българското 
национално малцинство в Р Сърбия, отново бе използвано 
за пласиране и пропагандиране на ретроградни идеи, за 
груби нападки срещу югославските власти и развитието на 
цялостно добрите югославско-български връзки от страна 
на членовет на ДСБЮ - минорна местна националистическа 
партия и т.нар. Хелзинкски комитет за правата на бълга
рите в СР Югославия - Марко Шукарев и Зденка Тодорова.
И тоя път, както и безброй пъти досега, зад всички измие- ( 
лици за "малтретиране”, ”осуетяване”и "грубата интервен
ция” от страна на органите, грижещи се за обществения ред 
и спокойствието в Димитровград против граждани от бъл
гарското национално малцинство стоят именно Марко Шу
карев и Зденка Тодорова. Тъй като не можаха да спечелят 
доверието на своите съграждани в Димитровград, където 
живеят граждани от българското малцинство (нямат на
пример ннто един отборник в Общинската скупщина), те 
продължават да действят против развитието на добрите 
отношения между СР Югославия и Р България и което е още 
по-чудно, в тази си дейност продължават да получват подк
репа от определени сили в Р.България. За тази цел те 
използват българското национално малцинство в Р Сърбия 
по начин, който е в разрез с неговите интереси и развитието 
на добросъседските отношения.

Поради изнесеното, както по БНТ, така и в една част от 
пресата, бихме желали да Ви информираме за следното:

Крайно груба неистина и опасна провокация е твърдени
ето, че "сръбските власти” са осуетили изнасянето на кон
церт пред и в Културния център в Димитровград. Истината 
е, че Марко Шукарев не е информирал навреме членовете 
на хора и на фолклорния състав "Зорница” от София за 
това, че е необходимо да договорят своето гостуване в пряк 
контакт с Културния център в Димитровград. Това,че става 
дума за преднамерена провокация с цел да се подчертаят 
собствените "заслуги" в борбата за човешките и малцин
ствени права на българите в Република Сърбия и СР 
Югославия, които впрочем никой и с нищо не заплашва, 
най-добре доказва и горепосоченият факт за гостуването на 
български официални представители в същия този 
Димитровград на 22 май 1998 година. За всички тези и други 
факти Българската национална телевизия бе уведомена ди
ректно от Културния център в Димитровград, но българ
ските граждани нямаха възможността да чуят и другата 
страна.

Посолството на Съюзна република Югославия отново 
желае да подчертае, че Република Сърбия и СР Югославия 
винаги са давали предимство и ще го дават и занапред на 
сътрудничеството и диалога с българския народ и държава, 
защото живеем едни до други от векове и защото само със 
собствени сили, с добра воля и с разбирателство, можем да 
строим и да построим по-доброто утре. За всичкото това, 
гражданите от българското национално малцинство в Ре
публика Сърбия, както и сърбите, които живеят и работят 
в Република България са и трябва и занапред да бъдат 
свързващите звена, които ще ни сближават по тоя път.

СофиЯу 26 май 1998 година

ЮГОСЛАВСКИ
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В МЕКСИКО

Председателят на Съвета ни гражданите към блея на Съвета на Европа да посети Юго- 
Съюзння парламент Миломнр Минич ще оглав- славня. Отборът смята, че трябва да се обсъди 
ява многопартийната делегация на Съюзната възможността за отсрочване на това поссще- 
скупщнна по време на четиридневното й носо- ние, поради факта, че то съвпада с посеще- 
1ценнс в Мексико. Югославските парламентарна- ннето па пашата делегация в Мексико, и че 
ти ще престояват в Мексико ог 9 до 13 юпн по трябва да се договори ново време. По думите 
покана на Мексиканския парламент, - реши От- на председателя на Отбора Любишл Гнетил, 
борът за външнополитически връзки на Съюз- удобен момент би бил към края на гоя месец, 
ната скупщина.

Членовете на отбора приеха по принцип нми- па СБ, за която нашите парламентаристи 
цнптивата делегация на Парламентарната апсам- чакат покана.

след сесията па Парламентарната ансамблея

ОТ ПЪРВИ ЮЛИ В ГРАД НИШ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ

ГРЪЦКО КОСУЛСТВО
На 28 май в Белград се състояха разговори на обекта на "Кей Мика Палигорич" номер 18 в Ниш. 

делегацията на град Ниш, в която бяха градо- През тоя месец ще се извърши адаптираме и рс- 
началникът Зоран Жнвкович и председателят иа монт на обекта, така че от първи юли 1998 г. 
Изпълнителния отбор към Скупщината на града когато, в истинския смисъл на думата, започва 
г-н Браннслав Йованович с гръцкия посланик у туристическият сезон, да започне да работи и Кои- 
нас г-н Панайотнс Власопулос относно предстоя- сулството на Република Гърция в Ниш. Това ще 
щото откриване на консулство на Република Гър- бъде първото консулство в нашия град, чисто от- 
ция в нашия град.

Посланикът Власопулос осведоми нишката приятелски връзки между двете балкански дър- 
делегация, че Правителството на Република Гър- жавн. 
цня от началото на юни официално ще наеме

крпванс е резултат на постоянно развиващите се

БЪЛГАРСКИ БИЗНЕСМЕНИ ПРЕБИВАВАХА В НАШАТА СТРАНА

ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ СТОКИ ИМА 

КУПУВАЧИ
Към края на миналата сед

мица в Западна Сърбия преби
ваваха стопански деятели от Бу

ен своята способност, точно да 
идентифицира неговите изиск
вания, да предложи продукт, 
който им съответства, да създа
де условия за производството му 
и да поддържа тези условия, а 
именно това гарантира югослав
ското стопанство”.

гарската търговско-промишле
на палата. Организатор на по
сещението беше представител
ството на Югославската стопан
ска камара в София, а българите 
бяха гости на Кралевската и 
Ужишката регионална стопан
ска камара.

"Стокообменът между Юго
славия и България не съответ- 

билатералното сътруд
ничество между двете страни”, 
константираха стопанските ра
детели на срещи в Крушевац,
Тръстеник, Кралево, Лучани и 
Ужице и поискаха час по-скоро 
стопанските камари да съдейст
ват за установяване на модерни 
видове сътрудничество.

"Това ще бъде във фокуса на 
вниманието на заседанието на Югославско-бъл-

Гостите от България посети
ха най-мзвесната у нас химиче
ска промишленост "Мерима" в 
Крушевац и пожелаха прахта за 
пране "Мерикс" час по-скоро да 
се намери на българския пазар.

"Готови сме за
ства на

разширяване 
на сътрудничеството, тъй като 
вече сътрудничим с някои бъл
гарски фирми, от конто купува
ме суровини", поясни г-н Владо 
Маркович, директор на "Мери
маЦанко Иванов "Завъртането на старите 
пазари е както и завърщането 
към старата любов", каза м-р 

гарската смесена комисия на 16 и 17 юни в Бел- Слободан Яков левия, генерален директор иа най- 
град, и ние очакваме с нови облекчения в търгов- голямото у нас машиностроене 'Първа нето-

летка”. Той поясни на гостите, че преди ембарготоския режим до края на годината да преизпълним 
тазгодишния план на стокообмена - 300 милиона тази фабрика дори 80 процента от продукцията си 
долара в двете посоки", изтъкна г-н Радивос Ан- изнасяла на почти всички континенти, в това 
донович, председател на представителството на число и в България. "В областта на внедряването 
ЮСК в София. на нови технологии ние искаме да сътрудничим с

"В условията на засилващата се конкуренция това машиностроене", заяви Димитър Джамбазов 
качеството стана ключова дума и за българските от "Росбулнефт”, занимаващ се с продажба на 
производители. Фирмите все повече разбират, че продукцията на "Нефтохим". 
оборотът им зависи от осигуряването на постоян- Интерес за сътрудничество проявиха и "Зла- 
но качество на продукцията, от системата за него- тар” от Нова Варош с "Минко", "Севопно” със 

управление и, разбира се, от пазара”, каза "Спартак”, бургаският "Промет” с местни тър- 
председателят на Бугарската търговско-промиш- говски фирми, както и "Селена”, бургаска тър- 

Цанко Иванов, приветствайки говска фирма за авточасти, със сръбски произ
водители, преди всичко с ФАП от Прибой.

рудничество. Стопанските дейци от България посетиха кул-
Според Данило Иванович, председател на турно-историческите паметници в тази част на 

Кралевската регионална стопанска камара, "фир- Сърбия, 
мата доставчик трябва да гарантира пред клиента

вото

лена палата г-н 
местните бизнесмени, проявили интерес за сът-

Ванче Бойков

О 5 ЮНИ 1998 г.



ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ЮЛ ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"

ГОТВИ СЕ НОВ ЗАКОН ЗА ИНФОРМИРАНЕТОЗДРАВКОВИЧ 

ПРЕИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

!™“”еСТ,ШК'МШШСТЪрЪТ "а "“Формациитев Сърбия Радмила Вишич посети ”Брат- 
” Братство”ГИТе ДЪржав,,н мед,,и в Ниш • Прието идейното решение на емблема на

Управителният съвет на Издателство 
Ьратство , на заседанието си

В НИШ’ ПрИС оконча- Членовете на Управителния съвет 
„„ пппгт? я на отчета за реализацията приеха и идейното решение за емблема 
топГГ""аТа ориент“Р°вка и редак- на Издателство "Братство”, предложено 

Р ‘ «тика на в-к Братство през от известния нишки майстор на графи- 
миналата година. Заседанието всъщност ката Драган Момчилович, чиито илюст- 
оеше продължение на проведеното един рации в току-що отпечатаната "Антоло- 

сец по-рано, когато обстойно бе разис- гия на българската поезия през втората 
квано върху миналогодишната работа на половина на двадесети век” получиха ви- 
нашата редакция и в общи линии приет и сока оценка.
отчетът. По искане на членовете на Съ- На заседанието на Управителния съ
вета, обаче, трябваше да се направи нова, вет на "Братство” присъства и г-жа Рад- бия. Тя каза, че министерството готви нов 
окончателна версия на тоя документ, в мила Вишич, заместник-министър на ин- Закон за информациите, който наскоро 
която, като излишни да бъдат изоставени формациите в Правителството на Сър- ше бъде внесен в Републиканската Скуп

щина. Но преди това, по думите на г-жа 
Вишич, Министерството ще се обърне до 
всички по-големи редакции и информа
ционни къщи, включително и Издател- 

братство”,
на най-заинтересованите.

Г-жа Вишич посети и Телевизионното 
студио на РТС в Ниш, където, освен про
грамата на сръбски език се подготвя и 
излъчва ТВ Журналът за българското 
малцинство в Югославия, както и Радио 
Ниш, по чийто вълни почти половин век 
из ефира се разпръскват и информации 
на езика на нашето малцинство. За съжа
ление, въпреки дългогодишната работа, 
ефектите все още не са на желаното рав
нище, преди всичко поради некачестве
ния прием на програмата на Радио Ниш в 
общините Босилеград и Димитровград, и 
по-точно в общинските центрове, които

определени оценки и коментари, които 
от края на не бяха приети като общи становища.

На състоялата 
дни във се преди няколко 

Враня изборна конференция 
на Югославската левица за Пчински 

ръг, Божидар Здравкович, депутат 
в Съюзната
ок

Радмила
Вишич

скупщина и генерален 
директор на Хеба” в Буяновац, е 
преизбран за председател, а Стоян 
Раденкович, досегашен секретар на 
ОО на ЮЛ във Враня, за секретар на 
новучредения Окръжен отбор, наб
рояващ 28 души. В новия състав на 
Окръжния отбор са избрани и Лю
бен Глигоров и Павле Иванов от ОО 
на ЮЛ в Босилеград. Предложени са 
и 15 души за новия състав на Главния 
отбор и на Дирекцията на ЮЛ, всред 
които са и Павле Иванов и Любен 
Александров, председател на ОО на 
ЮЛ в Босилеград.

На изборната конференция 
ЮЛ в окръга присъстваха предста
вители на ръководството на ЮЛ на
чело със Сърджан Смилкович, под
председател, и Бориша Вукович, 
член на Дирекцията и Бпшистър на 
външната търговия, представители 
на Пчински окръг, на СПС в окръга, 
Вранска община, председателите на 
всички ОО на СПС в окръга, както и 
много други гости.

за да се чуе мнението иство

на

се намират в котловини, и в които живеят 
най-голямото число граждани. В.Б.Момент от заседанието на УС на "Братство"В. Б.

110 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АКАДЕМИК ЙОСИФ ПАНЧИЧ

НЕСТОР НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ В СЪРБИЯ
практикуващата научни експе- ликата школа в Белград, а с по- 
рименти Ботаническа градина в становление на Н.В. Крал Ми- 
Белград. По това време в Лицея лан Обренович от 5 април 1887 
на Панчич бяха възложени вси- година е бил избран за пръв 
чкн естествоизпитателни пред- председател на Кралско-сръб- 
мети: зоология, ботаника, мин- ската Академия. Тежко болен и 
ералогня с геология, агрономия, на преклонна възраст, Панчич 
метеорология и физическа гео- събира сили да отправи писан 
графия. Неоспоримият факт, че аманет към своите колегн-ака- 
Панчич имаше изявено положи- демици: ”...Да се запази чисто- 
телно отношение към евлюцио- тата на нашия хубав език в про- 
низма, след това неговите схва- изведенията на нашата Акаде- 
щания и направления, които мия - такъв, къкъвто ни го на- 
провеждаше в зоологията и бо- родът поднася... в началото ще 
таниката, не само, че до днес не бъде изгодно да се ограничим на 
са били подлагани на съмнение онези науки, конто се отнасят 
или били напускани, а се превъ- към сръбството и южнославянс- 
риаха в обект на внимание на твото, а особено на тези, конто 
всички съвременни биолози, се отнасят към страните от Бал- 
Обаче, сега начинът на разра- канския полуостров. Тук е заро- 
ботката е по-софистициран, а вено нашето минало и тук, мне- 
проблематиката задълбочена и ля, почива и нашето по-щастли- 
по-силно просмукана със съвре- во бъдеще, в което аз непоколе- 
мени идеи върху историческото бимо вярвам, понеже тук всекид- 
разиитне на видовете. невно виждам всички условия,

Всички научни произведения необходими за що годе по-добър 
на Панчич съдържат в себе си. успех”, 
темели, на конто към края на 
XIX и началото на XX столетие изнесе единствено оня, който не- 
се развиха пови дисциплини: цн- посредствено усеща огромното 
тология, биология на развитие- влияние на науката, в когото та- 
то, генетика, биогеография, об- зи наука не е потушила нацнон- 
ща и сравнителна физиология, алното съзнание и който блест- 
екология, еволюционна спете- ящото културно бъдеще на своя 
матика и еволюция. Мислите и и другите балкански народи сла- 
чувствата на Панчич са пропити га на първо място, 
със свежест, така че при четене В зори на 25 февруари 1888 
на неговите съчинения получа- година Панчич изпусна своята 
ваме впечатление, че те сякаш са благородна душа. Същия ден из
писани днес за нас. Всичко, ко- въиредни заседания проведоха 
сто е казал, винаги е било казано Сръбската Кралска Академия, 
съвестно, почтено обмислено и Съветът на професорите от Ве- 
наситено със същинско свсще- ликата школа и Министерският 
ническо достойнство и прнмире- съвет на Кралство Сърбия. По 
пост. Подобни обективност спо- този повод правителството взе 
могна щото Панчич пред съвре- решение погребението на акаде-

Йосиф Панчич да бъде на 
върху много неща без порица- държавни разноски, 
ние или без собствено порица- ’АзсПя> обачемеоШо сърцае

Включвайки се с ииешеш в основно образование в Госпич, 
отбелязването на 110-годиш- средно в Риека, а оттам преми

нава в Згреб, където следва ест
ествените науки. Висшето си об-

нината ош кончинаиш на вели
кия срз>бски учен, не забравяме,
че Йосиф Панчич даде неоценим разование той закръглява през

1843 г. в Медицинския факултет 
към Университета в Пеща, за
щитавайки с успех докторска ди
сертация по ботаника. Едно вре
ме другарува с Вук Караджич 

_ във Виена. През 1846 г. приема
Стара Планина, Бурела, неГ0вия съвет и отива в Сърбия, 

Краището, обогатявайки зна
нието ни с важни сведения за на- поданство. 
шише краища.

Настоящия текст 
Чурчич е найисал ейеилално за 
БРАТСТВО

Принос за учредяването на бъл
гарската флорисшика. На Рила 
и Витоша Панчич се изкачвал
още преди шуршчиеда се оттег
лят ош Балканите. Посещавал
е и

а през 1854 г. приема сръбско

Необходимо е да си припом- 
д-р ним трудните обстоятелства, ко

ито владееха в тогавашното все 
още васално Княжество Сър
бия, обременено с вековна ма ге- 
риална и културна изостаналост. 

Дълбоките води са мирни и Почти усамотен, в страна с на- 
дълбоките гори са спокойни, пълно нспроучена природа, без 
но и дълбоката мисъл не може каквато и да с подкрепа и съо- 
да се приеме инак освен като ръжения, далеч от всякак ьвнау- 
смиоена чек център, Йосиф Панчич бе и

си остана ненадминат пример за 
Тази великолепна строфа на все0тдасн труд и творчески на- 

прочутия сръбски поет Йован чинания> вдъхновен от любовта 
Дучич напълно очертава същно- към родната земя и вярата в соб- 
стта на образа на нсстора на ест- сгвенитс си сили. Въпреки вси- 
ествените науки в Сърбия през чко, резултатите от научните из- 
втората половина на XIX век следВания той успя да обнародва 
академик Йосиф Панчич. Жиз- в своитс учебници и в повече от 

път и дейността на сто научни труда (предимно от 
Панчич бяха дълбоко пропити с 0бластта ца биологията, обаче и 
неговия мощен, благороден, мъ- от КОМПетенциите на други ест- 
дър и родолюбив дух, светъл ум, ествени науки). С критическия 
топло и чисто сърце. Той се про- си ПОДХОд, с прецизните 
яви и като великан на науката, и ния и с прегледното изложение 
като народен учител, като ус- на СЪдЪрЖацисто, неговите тво- 
тойчив и непоколебим в идеали- ДОССГНаха равнището на спе
те си човек, който предимно товната наука, 
търсеше и тачеше истината, ка- Голямо щастие беше - и за 
то извънредно скромен човек развиТието, и за по-нататъш- 
със силна воля, висок морал и ната СЪдба на белградския Уни- 
твърд характер, като човек, об- „ ситст . че между неговите 
ладан от искрено и себеотдайно ПреП0даватсли се намери и та- 
отечестволюбие, като стамен къв Пр0фесор-педагог и научен 

бяха и вслебит- работник, такава фигура, 
ските хребети на неговия роден то беи/е д-р Йосиф Панчич. ”Ко- 
край. гато излагаше и най-обикновени

Роден през 1814 г. в Угринс знания от различни научни дис- 
при Бирбир, Панчич получава _____

Редакцията

циплини - които беше задължен
да тълкува - изглеждаше като че 
ли и... онези препарирани живот
ни.... и онези сухи рас тения в не
говите ръце, и онези студени ве
щи и безмълвни камъни върху 
рафтовете на неговия кабитнет, 
гласно проговаряха: "Обичайте 
науката и обичайте отечество
то!” - изтъкваше академик Бо
жидар Джорджевич. - На Пан
чич не пречеше да чете лекции 
от повече разнородни предмети, 
да създава оригинални и знаме
нити творби, да ръководи с учи
лищното дело в период на бурни 
обществени събития в Сърбия и 
тези събития той да съумява, 
следи и разбира”.

Личност с широка култура, 
познавач на сръб-

Такива думи е могъл да про-

неният

описа-

извъиреден 
ския език,създател на сръбската 
научна терминология за много 
естествени и приложни научни 
дисциплини, Панчич още на вре
мето си схвана значението па ка
бинетното, заводовото и лабора
торното университетско обуче
ние. Той положи основите Па Зо
ологическия и Ботаническия ка
бинет, Минераложкия и Гео
ложкия завод, а също така п па

микменниците си да се произнесе

човек, каквито каква- будно"ние от други.
Д-р Йосиф Панчич е бил из

бран шест пъти за ректор на Ве-
(Песен на песните, 5,2)

Проф. д-р Божидар П.М. Чурчич
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В ПИЛОТСКИ ОКРЪГ
ИЗПОВЕД ОТ "ВРЕМЕТО, КОЕТО ИЗЯДОХА СКА
КАЛЦИТЕ"ПЕТАР ЙОНЧИЧ ОГЛАВИ 

ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ ЧЕРНОТО ЗНАМЕ
След присъединението ■ 

на Цариброд към Кралство I 
СХС през 1920 година, в I 
България бе провъзгласен ) 
тридневен траур поради от
късването на града и око- ■< 
лията от България. 11о вре- \ 
ме на организирания про
тестен митинг в Цариброд 
бе изтъкнито черно знаме.
А когато властите забра- | 
пиха да се изтъкна черното , 
знаме, то бе пренесено в | 
България и там остана два- ‘9

лптнчсска обстановка в Косово п Ме гохия и под
черта, че проблемите в тази южна сръбска пок
райнина могат да се решат единственпо чрез диа
лог между сръбските власти п избраните от албан
ския народ представители.

След проведеното гласуваме делегатите из
браха Петар Йончич за нов председател па 
Окръжния отбор па Югославската левица за Пи- 
роткеи окръг. Йончич е дирек тор па конфекция та 
'Лисна” от Бабуипшца. За подпредседатели на 

Окръжния отбор са избрани Иван Марков и Ра- 
дивойе Мирилич, а за секретар Блада Джордевич. 
Избрани са и 9 члена на бюрото на Окръжния 
отбор па ЮЛ. Същевременно са предложени кан
дидати за членове на Главния отбор на тази пар
тия, докато новоизбраният председател на Ок
ръжния о тбор 11етар Йончич е предложен за член 
на Дирекцията на ЮЛ.

Окръжният отбор на Югославксата левица за 
11 протека окръг наброява 20 членове. 11етима от 
зях са от*Днмитровград: Георги Първанов, Баса 
Алексов, БидоПко Петров, Иван Марков и Иван 
Станчев.

На 28 май т.г. а Пирот се проведе първата 
Окръжна конференция иа Югославската левица 
за Пнротски окръг. На конференцията присъст
ваха Иван Маркович, заместник-председател иа 
Дирекцията па ЮЛ.Сладжана Стаменкович, съю
зен депу тат и председа тел па Окръжния отбор на 
ЮЛ за Ншиавскп окръг, Драган 11 и кол и ч, депутат 
в републиканския парламент, Зоран Модрпнпч, 
член на Дирекцията на ЮЛ, Марко Отанковпч, 
председател на Окръжния о тбор на СГ1С за Ппрт- 
ски окръг и други гости.

Отчет за работата на Окръжния отбор па ЮЛ 
за изминалия период даде Драган Божилович, 
председател на ОС в Бабушннца и едни от во
дачите на тази партия в Бабупшпшка община. 
Този отчет, както и програмата за предстоящи те 
дейности на ЮЛ в окръш бяха приети единоду
шно.

десет години.
През април на 1941 го

дина в Цариброд отново бе > 
формирана
власт и черното знаме по 
тържествен начин бе вър
нато в града. А когато вой- „ _
пата завърши, Цариброд Рангел Тошев
отново бе върнат в границите на (Титова) Югославия. През 
септември и октомври 1944 година в града и околията бе фор
мирана народна власт. Населението се радваше на новите брат
ски отношения между България и Югославия. Всички очакваха 
границата да бъде само административен белег между двете 
страни. В града училищата продължиха да работят на българ
ски език, общинското управление бе формирано от местни 
хора. Цариброд получи свой околийски отбор, народна ок
олийска скупщина.

Животът така продължи до 1948 година, когато през лятото 
в града пристигна вестта за резолюцията на ИБ. Очакванията 
на царибродчани бяха изневерели...

българска

Снежана Симеонова, изтъкната ак тивистка на 
Общинския отбор на ЮЛ в Димитровград, говори 
за дейностите на този отбор от учредяването му 
насам.

В своето изложение на конференцията Зоран 
Модрпнпч се спря предимно иа актуалпага по- Б. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

РАДИКАЛИТЕ ФОРМИРАТ 

МЕСТНИ ОТБОРИ
Един ден през 1953 година прислужникът на гимназията се 

качил на тавана нещо да работи и в един стар шкаф намерил 
черното знаме. Оставено тук свито и забравено от всички. 
Прислужникът се помислил какво да прави и най-после решил 
да каже на директора на гимназията Рангел Тошев какво е 
намерил.

Ог този момент започват драматичните преживелици на 
Рангел Тошев, които продължават до края на живота му през 
1990 година. За неговите патила научих двадесет дни преди 
смъртта му, когато го посетих в Белград. Раша беше тежко 
болен. Дълго през нощта говорихме за много преживелици 
през живота, а след това тон ми разказа за своите патила във 
врзка с черното знаме.

Общинският отбор на Сръб- ятотбор на радикалите занапред Топа с своеобразно признание за 
ската радикална партия в Дими- ще се стреми Димитровград да нашия Общински отбор, тъй ка- 
тровград тези дни формира има свой представител в репуб- то отборите на радикалите от 
тридесетина местни отбора в лпканската и съюзната скуп- Пирот, Бабушшщл и Бела па- 
общината. По думите на под- щина, разбира се, от редиците на лаика имат по два члена в Ок- 
председателя на ОО на СРС Го- радикалите. В момента ОО на ръжния отбор” - подчертава 
шко Милков радикалите са за- СРС от Димитровград има трима Милков, 
планували да сформират още 25 представители в Окръжния от- 
отбора. Той подчертава, че жи- бор на СРС за Пиротски окръг, 
телите на общината се отнасят 
благосклонно към СРС и че все 
повече хора проявяват желание 
да станат членове на тази пар
тия, между които и юристи, ле
кари, инженери, професори и 
други висшисти. "Откакто из
брахме г-н Кирил Младенов за 
председател на ОО на СРС тази 
партия в общината напредва във 
всяко отношение. Тъй като се

Б. Д.

НА 30 МАЙ В БОСИЛЕГРАД
• • •

... Когато прислужникът ми каза, че е намерил някакво 
черно знаме на тавана, веднага станах и заедно се качихме горе. 
До шкафа бе оставено черното знаме, покрито с прах и 
паяжина... Освободих прислужника и се върнах в канцеларията. 
Мислех си какво да правя сега. Минаха три дни и две безсънни 
нощи и в понеделник реших да обадя на държавната сигурност 
(УДБ-а). Там ме прие шефът на УДБ-а Предраг Костич, из
вестен в града като Хамлет - надменен човек, който не иска да 
говори с "обикновените” хора. Носеше се мълва, че неговият 
баща бил убит по време на войната от българските фашистки 
войски и затова той имал лошо отношение към българите в 
Цариброд.

Влязох в канцеларията и пред мен се показа не такъв, а 
съвсем друг Хамлет: посрещна ме с усмивка! След като му 
разказах за знамето, той спокойно отговори:

- Добро, Рашо, па то ]е прошлост...
Напуснах канцеларията на Костич с голямо облекчение. 

Започнах нормално да си гледам работата и забравих черното 
знаме...

Един ден, разказва по-нататък Рашо, звънна телефонът и 
се обади Костич.

- Рашо, доЬи до мене... до^и одмах...
Веднага станах и за няколко минути бях при Костич. 

Знамето бях забравил и затова изненадата мн беше голяма, 
когато тон ме пита:

- Ле ли, Рашо, какву то црну заставу скриваш у гимназщн?!
- Друже КостиЬу, па )а сам Вам рекао...
Мислех си - може да е забравил човекът.
- И ]ош ме за]ебаваш, друже Рашо - отговори той сърдито.
Показа ми вратата и добави:
- Иди и размисли о томе шта си урадио!
Започна период на неизвестност, изпълнен със страх за 

утрешния ден. За случилото се не казах на съпругата си Олга, 
нищо не знаеха п дъщерите ми Милена и Любинка. Стараех се 
в къщи да бъда както и обикновено, а на работата нормално да 
изпълнявам директорските си задачи.

Един ден на околийска конференция се разглеждаше поли
тическото положение в околията, а в речта си тогавашният 
народен представител Иван Караиванов между другото 
изтъкна:

- А има и такива, които още скриват черните знамена...
Бях в първия ред и едвам издържах до края на конференци

ята. Значи и той знае, но името не каза!
• • •

ПЕНСИОНЕРСКА
СРЕЩА

Пенсионерите от Босилеград, Сурдулица и Владичин хан прове- 
надяваме през септември т.г. да доха на 30 май в Босилеград третата си поредна среща. Освен 
бъдат организирани предсрочни представителите на пенсионерските сдружения от трите общини, 
местни избори в републиката, на срещата присъстваха и Предраг Стоянович, председател на Ок- 
ние се готвим всеотдейно за тези ръжния отбор на Сдружението на пенсионерите в Пчински окръг , 
избори и поръчваме, че сме сил- и председателите на сдруженията на пенсионерите от Търговище п 
ни и можем сами да превземем Враня.
властта в общината” - изтъква Говорейки за дейността п проблемите на пенсионерите в Бо- 
подпредседателят Милков. силеградска община, председателят Иван Деспотов между другото

Коментирайки злонамерени- подчерта, че Сдружението на пенсионерите в общината има над 
те изявления на определени по- 1400 членове, организирани в 9 местни организации. Макар че 
литици, които обвиняват СРС в разполага със скромни финансови средства, в течение на миналата 
национализъм, Милков изтък- година то е оказало помощ на десетина свои членове, а няколко 
ва, че тези твърдения са абсурд- души са били на балнеолечение. Пенсионерите от Босилеградска 
ни и припомня за члена на СРС и община, въпреки че повечето от гях са с нарушено здравословно 
депутат в републиканския пар- състояние, активно се включват в решаването на обществено- 
ламент от Нови Сад Миладин политически проблеми. Особен принос те дават в разрешаването 
Зарков, който по рождение е ди- на комунално-битовите въпроси в местните общности, 
митровградчанин. "Общински- В рамките на срещата се проведоха и състезания по шахмат и 

домино, а след това участниците посетиха профитния център КО- 
БОС, където бяха сърдечно посрещнати от работниците и ръко
водната структура на най-голямото стопанско предприятие в об
щината.

В разговора за по-нататъшното сътрудничество отново бе под
крепена инициативата за организиране на среща на Власина, на 
която освен пенсионери от Пчински окръг да участват и пенсион
ери от Ябланишки окръг, както и бойци, командири от запаса и 
младежи не само от двата окръга, но и от цяла Южна Сърбия.

ЗЛИ дол

Сформирана 

организация 

на СПС м. я.

Миналата седмица в Зли 
дол е сформирана местна 
организация на СПС, набро
яваща 10 души.

На учредителното съб
рание за председател на ор
ганизацията е избран Асен 
Георгиев, а за секретар Лю
бомир Александров. В ръ
ководството са и Живко Та
сев, Добри Велинов и Биля
на Тодорова.

ИЗЛЕТ ЗА ВОДАЧИТЕ 

НА ООП
Окръжният отбор на пенсионерите за Пиротски окръг на 30 май 

т.г. организира излет за ръководителите на общинските органи
зации на пенсионерите (ООП) отокръга. По време на еднодневната 
екскурзия те посетиха всичките четири общини, образуващи Пи
ротски окръг. Отбивайки се в нашата община, водачите на пенсион
ерските организации посетиха граничния преход "Градина”, мотела 
и Погановския манастир.

Излетът приключи в Звонска баня.

Това ми разказа тази вечер, двадесет дни преди смъртта си, 
Рангел Тошев. Разказа ми го със същото чувство на страх от 
страшните преживелици поради черното знаме, от репресията, 
на която го е подложил Предраг Костич, шеф на УДБ-а.

Богдан НИКОЛОВМ. Я.
Б. Д.
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пргвлБл^о™ СЕ ТРУДОВАТА АТМОСФЕРА В БОСИ- 
ЛВГРАДСКОТО ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА "БАЛКАН"

ПРЕДПРИ-

ТРАНЗИТНИЯТ ТУРИЗЪМ 

ИМА СВОИ ПРЕДИМСТВАНОВИЯТ ДИРЕКТОР 

СЪЖИВИ ” БОР”
На 29 май т.г. гостилничар- 

ско-туристическото предприя- 
Балкан’ ознаменува значи

телен юбилей - 50 години съще
ствуване. По този повод се 
тоя тържествено заседание на 
Скупщината на предприятието. 
Между многобройните гости на 
тържеството бяха и министърът 
на туризма в правителството на 
Сърбия Слободан Черович и 
посланикът на СРЮ в София 
Радош Смилкович.

Говорейки за петдесетгоди- 
шния развоен път от седемте за
ети

МИЛАН МИЦОВ, строи
телен инженер от Босилеград, 
вече два месеца е директор на 
дървообработвателното пред- 
прнятие "Бор”. През този кра- 
тък период е извършен ремонт 
на машините и возилата, произ
ведената продукция е увеличена 
няколко пъти, осигурени са су
ровини за по-дълго време, за-

ямата мотивировка на работ
ниците. Машините вече се полз
ват с 80 на сто, а крайната ни цел 
е те да бъдат стопроцентово 
товарени. Ежедневно се 
варяме с фабриката от Враня, 
следим нейния производствен 
процес и произвеждаме такъв 
вид амбалаж, който в момента й 
трябва, а не, както досега, да се 
произвежда продукция за скла
довете. Подобно е и с производ
ството на паркет. Месечната 
продукция сега е около 2000 
квадратни метра, а може и 
трябва да бъде и по-голяма. За- 
щото заинтересувани купувачи 
има както на домашния пазар, 
така и в чужбина. Затова произ
водството на паркет н занапред 
ще бъде една от приоритетните 
ни дейности. Сегашната му цена 
е 14 - 15 ДМ за квадратен метър. 
В договор с наши и чуждестрани 
фирми предприемаме съответни 
мероприятия за произвеждане 
на така наречения декоративен 
паркет", заяви Мицов.

"Бор” установи делово сът
рудничество с чуждестранни 
фирми. По думите на директора 
понастоящем се произвежда 
продукция за една италианска 
фирма (неограничено количе
ство четврътки). Първите 30 
кубически метра вече са доста
вени на нталианиците и се готви 
втората пратка. Цената на чет- 
врътките, казва Мицов, е срав
нително добра - 400 ДМ за един 
кубически метър.

Директорът на "Бор” твър
ди, че се водят преговори с една 
германска фирма за производ
ство на още една дребна, но пе
челивша продукция. Става въп
рос за производство на неогра
ничено количество дъски за ря
зане, както и на дървен амбалаж 
за потребите на скоиската ци
ментова фабрика.

Всичко това, подчертава Ми
цов, изисква и нови съоръжения, 
и нова организация на производ
ствения процес. И в това отно
шение вече предприемаме съот
ветни мерки.

тие

със-
на-

дого-

през 1947 година до днеш
ните 200, директорът на "Бал
кан” Йордан Димитров изтъкна, 
че от 1860 гостилничарски ор
ганизации миналата година със 
загуба са завършили 834. "Бал
кан” не е между тях.

В рамките на гостилничар- 
ско-туристическото стопанство 
на Сърбия "Балкан" но най- 
добър начин е използвал бли
зостта на границата и граничния 
преход "Градина” и своето раз
витие е основал на възможнос-4 <4 тите, които предлага границата.
През последните 20 години”Бал- 
кан” е водил добра делова поли
тика с основно мото: развитие и 
само развитие. Благодарение на 
това "Балкан” днес има свое име 
и отличителен белег на гостил- 
ничарско-туристическия пазар в 
Сърбия II по-широко."

Намирайки се на важна тран- 
магистрала, съвсем есте- 

е било "Балкан" 
сочи своята дейност към тран
зитните гости, защото "транзит
ният туризъм има свои предим
ства, на него не са му нужни големи 
промоции и тур-оператори. Туристите сами идват, 
минават и трябва само да бъдат услужени. От 
друга страна, след като поради санкциите беше 
отписана, миналата година на заседание на минис
трите на транспорта в Хелзинки Сърбия бе вър
ната в програмата за изграждане на европейски 
автомагистрали. Това решение има огромно зна
чение, защото дава възможност за засилване на 
транзитния туризъм в Сърбия."

Димитров по-нататък изтъкна, че през пър
вите три месеца от миналата година през гра
ничния преход "Градина" са минали 9400 товарни 
камиона, а през първото тримесечие на гази го
дина - 21 000.

11а най-заслужилите работници и делови парт
ньори на юбилейното тържество бяха връчени 
признания и награди. Със златни плакети бяха 
удостоени Общинската скупщина в Димитров
град, митницата, Пиротската банка, строител- 

предприятие "Градня”, Ягодинската бирена 
фабрика, Михаль Кертес, директор па Съюзното 
управление на митниците, Радмила Василепнч,

Милан Мицов

почна въвеждането на нови про
изводствени програми и изнами- 
рането на нови делови парт
ньори както от страната, така и 
от чужбина. Заздравена е тру
довата дисциплина и е създадена
по-голяма мотивировка за ра
бота: заработката е увеличена 
значително и се получава ре
довно.

зитна : 
ствено да на-

От тържеството

дългогодишен директор на "Угопрогрес”, Славка 
Неделкович, една от ръководителите на Туристи
ческия съюз на Сърбия, Илия Петров, бивш ди
ректор на "Балкан”, Милан Миланов, също бивш 
директор, Христивое Жнвкович, сегашен помощ
ник-директор, Георги Рангелов, пръв управител 
на хотела, и Йордан Димитров, сегашен директор 
на "Балкан".

Благодарствени писма бяха връчени на 12 
фирмп-делови партньори, между тях и на "Кому- 
налац”, "Металац" и "Сточар" от Димитровград. 
Подходящи награди са дадени и на работещите с 
30,20 и 10 години трудов стаж в "Балкан".

На тържественото заседание присъстваха и 
консулът на СРЮ в София Нешко Мадич, предсе
дателят на Общинската скупщина Никола Стоя
нов, представители на митницата и многобройни 
представители на делови партньори. Гостите по
сетиха и граничния преход "Градина", а след това 
тържеството нродт>лжн в хотела.

"Фирмата заварих в състо
яние, което може да се охарак
теризира като потъващ кораб. 
Машините се ползваха с 50 на 
сто от реалните им възможно
сти, а някои дори и по-малко. 
Стойността на месечното произ
водство на дървен амбалаж за 
"Алфа” от Враня (с това пред
приятие фирмата има дългого
дишни делови отношения) въз
лизаше на 50 до 60 хиляди ди
нара, а например за май тя дос
тигна 200 000 динара. Този успех 
се дължи на по-добрата органи
зация на работата и на по-гол- м. я.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ЧК В ДИМИ
ТРОВГРАД

ЙОТОПризнания за кръводарителите А.Т.

седмица се проведе тържествено заседание на 
Общинската организация на Червения кръст от Димитровград, на 
което бяха връчени благодарствени писма, сребърни и златни значки, 
както и сребърни и златни барелефи на онези кръводарители от нашата 
община, които са дарили скъпоценната течност 5,10, 20, 25 и 35 пьти.

Поздравявайки присъстващите на заседанието, секретарят на ОО 
на ЧК в нашия град Симеон Костов припомни, чс тази хуманитарна 
организация години наред постига изключителни резултати в областта 
на кръводаряването.

Сред гостите бяха и представители на Завода за трлнефузия от 11иш, 
общинските организации на ЧК от Пирот, Бела паланка и Блбушница, 

на ОС в Димитровград Никола Стоянов и други.

В началото на тази

В НОВОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВЛАКОВЕТЕ
ДИМИТРОВГРАД

НЕЗНАЧИТЕЛНИ
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕЙС ЗА 

БЕЛГРАД
председателят В. д. С новото разписание ни Югославската държавна железница, 

в сила от 24 май т.г., не е отменен пито един от петте
От 1 юни т.г. автотранс

портното предприятие от 
Пирот подд ържа нова авто
бусна линия Димитровград - 
Белград. Рейсът търгва от 
Димитровград всеки ден в 17 
часа, а в столицата на «пра
ната ни пристига към 22 часа 
н 10 минути. Едни билет до 
Белград струва 66,5 динара. 
Ако се купи билет и за двете

което е
пътнически влака на линията Димитровград - Ниш.

11якои пътнически влакове от Димитровград за Ниш сега тър- 
гпат ио-ранпо, а други по-късио. Така например влакът, който по 
старото разписание търгпаше а 3,50 часа, сега търгва пет минути 
по-късно. Утринният пътнически влак, който търгпаше в 6,55 часа, 
сега търгва в 6,30 часа, докато предобедниит плак, който зами
наваше за Ниш в 10,55 часа, сега търгва 15 минути по-късно. Сле
добедните пътнически влакове търгпат както и преди - и 15,25 и 
18,35 часа. От Ниш за Димитровград също така се движат ежед- 
нейно пет пътнически плака.

АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

117 работещи дариха кръв
На 2 юни т г. Заводът за трлнефузия от Ниш и Общинската орг ани

зация на Червения кръст т Димитровград организираха акция по кръ
водаряване за работещите в предприятията: Комуналац , Граяня , 
"Циле-Украс”, "Пекара” и "Балкан'’, както и за служителите в Общин
ското управление, ОНР, Митницата, Здравния дом и Общинския сьд.

Акцията се проведе в димитровградския Здравей дом и в нея се 
117 хуманни хора. Според числото на отзовалите се кръво

дарители това е най-успешната акция по кръводаряване в нашата ой- 
шини от напялото на настоящата година.

отменен единствено супер-комфортниятС новото разписание е 
бързи влак "Иптср-сити”, който се движеше от Белград за София 
и обратно.

посоки, тогава цената се 
намалява с 15 процента.отзовяха

Б. Д.Б.Д.
Б. Д.

е5 ЮНИ 1998 Г.



В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЯРЕШНИК - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

РАБОТА ПРЕЗ ЮНИМного проблеми за разрешаване
Юни с първият месец от лятото. Средните температури са към 19° 

С. Ако е топло, безветровито и сутрин има роса, времето е благоприя?но 
а а използване на пашата от ливадите и пасищата.
1. Мерки да поотслабнат пчелните семейства

Започват да умират старите пролетни изработени пчели, а в пчел
ните семейства майките прекъсват снасянето на яйца, понеже 
килийките в плодниковите пити са пълни с мед или цветен прашец, не 
се обновяват пчелите и семействата отслабват. За да осуетим отслабва
нето на пчелните семейства, от плодника изцентрофугираме 2-3 пити с 
мед и ги връщаме отново за залагане на пило.
2. Осигуряване на хранителни запаси от мед и прашец

При зазимването в зависимост от силата на пчелните семейства е 
необходимо всяко пчелно семейство да бъде осигурено с 14 кг. до
брокачествен нектарен мед и 3 пити с цветен прашец. Затова взимаме 
плодникови пълни пити с качествен мед от краищата на гнездото. 
Гнездото се попълва с восъчни основи, които се поставят към средата. 
Взетите пити, пълни с мед и цветен прашец, се съхраняват до есента или 
пролетта (зависимо кога се добавят на пчелните семейства) в сухо, 
чисто и проветрено помещение, в което температурата не е по-висока 
от Ю°С и не е по-малка отО°С. Предните пити в полицата се подреждат 
разредени една от друга, а под тях се слага нафталин и се превзимат 
мерки да няма мишки в това помещение.

- следва-

II тазгодишната си програма за работа местната общност Ярешннк е запланувала няколко комунално- 
бнтонн дейности: реставрации па черквата, уреждане на селските гробища, поправка на селската 
стрида, разширяване н прочистване на махленските пътища и ограждане на училището.

Кога ще дойде редът на пътищата и Яреишик, 
тона записи от плана па надлежната общинска 
служба. Местната общност, по думите на Петков, 
е изпълнила своята длъжност - решила е иму- 
щсстиепо-ирапоиите въпроси със собствениците 
на имотите, през които трябва да минат или да се 
разширят махленските 1 гаги ща.

И ограждането па училищния двор, според 
Петков, трябва да се реализира при съдействие от 
надлежните а босилеградското Основно училище 
- училището да осигури материала, а местната 
общност да завърши работата.

Живота на ярешиичанм до голяма стенен за
трудняват и проблемите а областта на снабдява
нето, здравеопазването и изкупването на доби
тъка. В село то няма магазин, така че и за дреболии 
хората са принудени да изминава т пеша и по де
сетина киломе тра. Петков казва, че местната об
щност е готова да отстъпи едно или две поме
щения п селската сграда на някой частен търговец 
да открие магазин. Селската амбулатория и Ма- 
зърнца не работи или работи от време на време. 
Заради тона и за най-осиовни прегледи или други 
лекарски интервенции хората са принудени да 
отиват в здравната станция н Долно Тлъмино, а 
най-често а Здравния дом в Босилеград. Изкупу
ването на добшъкп е неорганизирано,а ма грапаз- 
нте определят теглото на добитъка па око или с 
помощта на някакви таблици и винаги драстично 
ощетяват животновъдите.

Председателят на местната общност Достс 
Петков подчерта, че черквата, която вече навлиза 
в осмото си десетилетие, е в твърде лошо съ
стояние. Покривът ирокпнпа на няколко места, 
стряхата е пропаднала, а н степите започват да 
пропадат. Според него, най-напред трябва да се 
извърши ремонт на покрива, за да се осуети по
нататъшното пропадане на цяла та сграда. За це
лта е подета инициатива за събиране на парични 
средства и засега резултатите са сравнително до
бри. Но тъй като селото е останало само с петде
сетина домакинства, в конто живеят но едни или 
двама старци, яреншнчани не мога т сами да оси
гурят нужните средства за керемиди и друг строи
телен материал. Затова ще потърсят помощ от 
Общинската скупщина. Разбира се, малобройните 
жители на това планинско село се надяват на по
мощ и от съселяните си, конто понастоящем жи
веят във вътрешността на страната или в чуж
бина.

Подготвил: Гоше Мито*

КРАСОГА!!! (II)
"Селската сграда, която с близо до училище то 

и черквата, също така с в твърде окаяно поло
жение. Няколко години се договаряме да извъ
ршим необходимите поправки, но досега не успя
хме да завършим тази важна работа. Сградата е 
построена чрез местно самооблагане, така ще я и 
поправяме", подчерта председателят на МО.

Във връзка с останалите дейности на местната 
общност Петков казва, че разширяването н про
чистването на централния път и няколко махлен
ски пътища вече са включени в общинската про
грама за тазгодишното комунално строителс тво.

Уважаема госпожице Алексова,
От все сърце Ви благодаря за писмото, което в редакцията прис

тигна на 18 май. Благодаря Ви, защото наистина имаше какво да се 
научи от нсго.Преди всичко че, ”моят” вестник "подробно информира 
обществеността за това, какво тези стрелци, треньорът и ръковод
ството правят, и особено за резултатите, които отчитат пионерите и 
пионерките", и че по същото време е срамота, че аз "смятам, че обще
ствеността няма правото да знае какво сме (сте) постигнали.” Про
щавайте, ама тези две, цитирани от писмото Ви констатации, си проти
воречат помежду си!?

От Вас също така научавам какво е "журналистическата етика”. 
Вие пишете: "Всеки новинар, па и редактор е длъжен да даде точна 
информация и текстуално да проследи и тежестта, и успеха и, на края. 
и равнището на състезанията”. И не само че пишете, Вие на практика 
показвате как се прави това: Вие предварително сте знаели кое точно 
място ще заемат димитровградските състезатели, понеже, писмото Ви 
пристигна на 18, а състезанията са продължили и на утрешния ден. Вие, 
или сте сбъркали датата, или наистина сте много прозорливи, сиреч 
предвиждате бъдещите събития?

А що се отнася до критериите за стойностите, трябва да си призная, че 
те са много относително нещо. Седем месеца съм главен редактор и в 
седем броя на вестника има поне по една информация за СК "Граничар”: 
"Подобряваш сеусловията за тренировка'' е заглавието от 31 -10-1997 г.; 
в броя от 21-11-97 има интервю с Вас. като треньор и, разбира се, няко
гашен олимпийски първенец,;”/7оу знака на димишровградскише Пионери 
и Пионерки” е заглавието на информацията, поместена следващата сед
мица; "Обнадежднащи резултати"(Информацията за годишното от
четно събрание на Скупщината на СК "Граничар”); ”стрелците ош 
Основното училище са добри \26-12-У1 .Г.) и след това две информации с 
идентично заглавие -”Отлични резултати” (10 април и 1 май 1998. г.). 
Всеки що-годе обективен читател, само от заглавията, би разбрал възход
ящата линия, по която вървят състезателите на СК "Граничар”, разбира 
се под Ваше ръководство. Застанете, моля Ви се. пред огледалото, което 
не търпи измами (красноречиво показано в приказката "Снежанка...”) и 
си признайте, че 20-то място на съюзните състезания не е кой знай какъв 
успех. Уверен съм, че и за Вас, и за възпитаниците Ви е по-добре да си 
остане последното изречение от информацията, поместена във в-к "Брат
ство” от 1 май 1998 г. Прочетете го още веднъж и сами ще се убедите. И 
моля Ви се. хич не се опасявайте за моето бъдеще: нека да оставим това 
да отсъдят времето, и разбира се, доброжелателните (и към Вас, и към 
мен) хора.

М. Я.

ГРАДИНЬЕ

Спасовден честван край 

възобновения манастир
И сто, чс "Спасовден лсто господно 1998" бс 

денят, когато манастирът "Свети Спас" прие пър
вите си посетители. Бяха внесени първите ново- 
дарени икони, а на тържеството присъстваха към 
400 души - градинчани, живеещи в селото, пресел
ници, гости... Събра се и старо, и младо на този 
хубав пролетен ден, звънна малката манастирска 
камбана, засвири възобновената смиловска муз
ика. Изви се хоро край новопостроения прекрасен 
манастир и напомни за времето, когато в Градинье 
(сега Горно Градинье) кипеше живот. Тук, кран 
манастира беше и училището, в което е учил и 
известният детски писател от Черна Гора Душан 
Гюришич (за съжаление никой не се сети да му 
изпрати покана, вероятно би дошъл).

Сега предстои градинчани да уредят околно
стта на манастира и чешмата край него. Пътят до 
там е настлан миналата година.

Ако съществува задгробен живот, тогава по
койната Краля Колесина е доволна от онова, ко
ето градинчани направиха за непълни три месеца 
- из основи възобновиха манастира "Свети Спас" 
в Горно Градинье. По предание този манастир, 
към края на миналия век, започнала да строи спо
менатата градинчанка Краля Колесина, а сетне в 
изграждането му се включили всички жители на 
селото, дори и селяни от околните места. След 
Втората световна война, поради познатото отно
шение на комунистическите власти към свети
ните, манастирът започва да пропада и около 1960 
година окончателно рухва. Първият опит за въз
обновяването на манастира беше направен преди 
три-четири години, обаче целта не беше постиг
ната. Когато през март т.г. новоформираният ме
стен отбор реши да започне акцията, пълна подк
репа му оказаха не само градинчани, но и голям 
брой спонсори, преди всички "Комуналац”. С преклон пр , олимпийските ви титли! 

нче Богоев, гл. редактор
>ед
Вш

А. Т.

"ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ" МЪКИ НА ДУКАТЧАНИНА КОСТЕ АНАЧКОВ

ВМЕСТО НИЗКОТОКОВА МРЕЖА - НИЗКИ УДАРИ
Общинският съд в Босилеград преди три години наложи на 
глоби и не предприема мерки да изпълни задължението си

Косте Аначков от босилеградското 
село Дукат на собствената си кожа по
чувствува силата на старата истина, че 
по-дълго помнят ония, на които се нанася 
болка, отколкото ония, които я нанасят.
И освен това разбра, че понякога е много 
трудно да се достигне правдината.

Всичко започва преди четиринадесет 
години. Тогава - с радост и оптимизъм.
Но сетне, търсейки пътищата на правди- 
ната, той започва, както самият казва, да 
се съмнява и в законите.

Електроразпределителното да приключи къщата на Аначков на електромрежата, но предприятието плаща

"Електроразпределителното в Лесковац 
плаща глобите, но не реализира реше
нието. Тези дни ще последва нова глоба 
от 6000 динара н доколкото пак не се 
изпълни задължението, ще последва че
твърта, пета... все докато глобите не до
стигнат 15 хиляди динара. Доколкото 
Електроразпределителното и след това 
не реализира решението, ще търсим дру
ги възможности. Една от тях е задачата 
да изпълни друго подобно предприятие, а 
сметката, разбира се, ще плати лескова- 
шкото”.

кал да въведе ток и в двете си къщи, на 
местната общност , която събирала па
рите, гой заплатил двойно повече. Двой
но повече и работил.

Електроразпределителното предпри
ятие от Лесковац, което беше изпълни
тел на работата, обаче не прокарало низ- 
котокова мрежа и до новата къща на 
Аначков. Минавали годините и той раз
брал, че е измамен. Към края на 1994 
година в Общинския съд в Босилеград 
завел дело срещу Електоразпределител- 
ното, като поискал съдът да наложи на 
предприятието да прокара линия с ниско 
напрежение до къщата му. Съдът в Бо
силеград няколко пъти отсрочвал гледа
нето на делото, понеже не идвали пред
ставители на предприятието, но на 19 
юни 1995 г. постановил решение и нало
жил на Електроразпредекителното в Ле
сковац - трудовата му единица в Босиле
град в срок от 15 дни да приключи въпро
сната къща на низкотоковата мрежа. Ре
шението е отдавна в сила, но все още не е 
реализирано.

"Аз съм селянин, не разбирам много

от закони и затова взех адвокат, прежа
лих и тия разноски. Сега имам решение, с 
което не зная какво да правя. Как могат, 
как смеят електричарите да не го реали
зират? Та, аз работих като вол по време 
на електрификацията!" - вълнува се Ана
чков и добавя, че е готов пак да помощува 
с работа.

ПЛАЩАТ ГЛОБИ И - МЪЛЧАТ
В Общинския съд в Босилеград под

чертават, че са предприемали мерки ре
шението да се реализира, но Електрораз
пределителното си прави оглушки. Тук 
узнахме, че предприятието два пъти - 
през август и към края на миналата годи
на - било парично глобено, понеже не се 
събразявало с решението. Първия път 
било глобено с 1500, а втория с 3000 ди
нара. С решенията за глобата на пред
приятието същевременно било налагано 
в срок от осем дни да приключи къщата 
на мрежата.

Председателят на Общинския съд в 
Босилеград Никола Димитров казва:

” РАБОТИХ КАТО ВОЛ” Засега не е известно дали и кога ще се 
реализира съдебното решение, както не 
е известно защо предприятието предпо
чело да плаща глоби, а не да приключи на 
мрежата осамотената къща. Отговорни
те хора в трудовата единица в Босилеград 
казват, че нямат правото да дават изявле
ния за медиите, а тези в предприятието 
плащат глоби и - мълчат. Ако не про
менят отношението си към проблема, Ше 
трябва да дадат много повече пари за гло
бите, отколкото за линията.

През 1984 година започна електрифи
кацията на с. Дукат. Както и всички не
гови съселяни, Косте Аначков давал вси
чко от себе си, надявайки се, че ще въведе 
ток в двете си къщи - в старата, която е в 
махала Црепиновци, и в новата, която е 
отсреща на махалата. Според тогаваш
ните решения, за електрифицирането на 
всеки обект е било нужно да се отделят 
по 15 хиляди (тогавашни) динара и да се 
дадат по няколко трудодни. Тъй като ис-

В. Божилов
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нЙтеЪх»ВдожиицЙ-членовендуЙ?сСАМОСТОЯТЕЛ' също от свой ъгъл
КАРТИНИ НА 

МИРЯНА ДЕНКОВА 

И ПЕРИЦА ДОНКОВ

Във в-к Братство” от 29 май 1998 г. прочетох 
статията на г-н Стефан Николов ”3а различните 
аршини и още нещо”. Ако в същия вестник, г-н 
Николов, сте прочели за събитията от 24 май във 
връзка с гостуването на софийския ансамбъл 
Зорница” в Димитровград, камъчетата в мозай

ката на възникналите въпроси щяха сами да се 
сложат по местата си.

Общо взето, цялата провокация при гостуването 
на ансамбъла "Зорница’ е изградена върху 
ването на

лата и на сръбския народ по това време!
Много пъти, г-н Николов, съм препрочел тази 

библиотека. Още по-книга, имам я в личната си 
щастлив бях, когато видях и филма, излъчен сво
евременно по каналите на БНТ. Върховно удо
волствие почувствах обаче, когато гледах интер
вюто на г-н Дончев, предадено по ТВ Журнала за 
българската народност в Югославия (РТС).

Вие казвате, че ”бие на очи” едно несъответ
ствие между гостуванията на Хайтов и Дончев, но 
отминавате да кажете, че това несъответствие 
идва от срамния скандал, който по време на визи
тата на Хайтов предизвикаха вечно "дежурните 
двама велики българи” .

В статията си казвате, че домакин на г-н Дон
чев бил КИЦ "Цариброд”. Затова Ви питам: кол
ко улюдно ще да е някой друг, у дома ви, най- 
безцеремонно да поеме ролята ви на домакин, или 
да се гаври с Вашите гости?

Г-н Дончев е скъп и мил гост на целия Дими
тровград, дори и мой, макар че съм много далече 
от там, в Кладово, но го разбрах от вестника и 
телевизията, и никой не може да ми отнеме пра
вото да се чувствам горд и като българин, без 
оглед на това, кой бе негов домакин. Или може би 
точно затова трябва да се знае кой е чий домакин, 
за да не се притеснява ненужно гостенинът. Колк- 
ото ми е известно литературната вечер с Антон 
Дончев минала без провокации и провокатори, и 
това го отчитам за успех. Чий?

Вие, г-н Николов, добре сте забелязали, че

в бившия музей ”25 май” в 
Белград от 11 до 31 май беше 
експонирана Първата годи
шна изложба на самостоятел
ни художници - членове на 
^ Изложбата е организи
рал Синдикатът

"Боднаров" от цикъла 
"Човекът и космосът"

неспаз-
процедурата. Основният ред, дори и при 

роднинските гостувания е предварителното до
говаряне, за да не се поставя домакинът в неудобно 
положение и да може достойно да приеме гостите си. 
Всичко това красноречиво показва гостуването на 
югославските фолклористи в България ("Приеха 
ни като братя”) - един пример на истинско и искрено 
културно сътрудничество. Тъкмо обратното се 
поличи с гостуването на "Зорница”, понеже пред
намерено не е спазвана процедурата. Заплануваната 
предварително провокация ’'успешно'’е документи
рана от екипа на БНТ, само че "многоброппише” 
полицаи, конто се споменаха в информацията, не 
можаха да бъдат показани на екрана. За да прикрият 
очевидното

на самостоя
телните художници - членове 
на УЛУС. Всеки от 284-те ху
дожника е представен с по едно 
свое произведение.

Между тях са и двама дими
тровградски художника: м-р 
Миряна Денкова се представи 
с картината си Боднаров” от 
цикъла "Човекът и космо- г
сът , а м-р Перица Денков с . .ч*
картината °и "Гллзна улица”.

М-р Миряна Денкова беше Л ./ .'•> *
включена и в Организацион-

несъответствне между думите и 
снимката, репортерите се досещат и обявяват, че 
"многоброшшше Полшши” носели цивилни дрехи. 
Шапка долу пред такава инвенция!

Но всичко става пределно ясно, когато се знае, 
че диригентската палка на това "културно” съби
тие и тоя път беше в ръцете на "известната” вече 
двойка: Марко Шукарев и Зденка Тодорова.

СР Югославия има в почти целия свят свои 
културни центрове, в това число и в Америка. 
Югославските ансамбли "Бранко Кръсманович”, 
"Иво Лола Рибар”,”Коло” и другите са гостували 
по всички меридиани на земното кялбо. Да не бяха 
спазвали официалната процедура, сигурно е, че 
нямаше да могат и носа си да покажат извън пре

ния отбор на изложбата.
нещата се провалят при реализацията на култур
ните програми. За това допринася и съществува
нето на два културни центъра в Димитровград. А 
трябва да си призная, че за подобен пример не съм 
чувал изобщо - едно малко градче като Дими
тровград да има два културни центъра! Уверен 
съм, че КИЦ "Цариград” е напълно излишен, 
защото съществуващият е достатъчен успешно да 
провежда културната политика на града. Но, в 
края на краищата, и откриването на КИЦ "Цари
брод” е резултат на толерантната политика на 
нашата страна и израз на желанието за всестранно 
разширяване на културното сътрудничество меж
ду двете съседни държави и народи. Той може да 
изиграе положителна роля в това отношение само 
доколкото спомага за представянето на истински
те културни постижения на българския народ. Ня
ма да е зле, въз основа на признатия междуна
роден принцин за реципрочност, подобен сръбски 
център да бъде открит, да речем, в Драгоман.

Но щом в културната тъкан започнат да се 
промъкват и нишки на политиката и, което е по- 
лошото - на политизацията, тогава цялата коно- 
тация на КИЦ "Цариброд” ще стане съвсем друга.

Затова, г-н Николов, няма нужда да се притес-

"Главна улица"

делите на страната.
Защо българският ансамбъл "Зорница” не по

жела да спазва официалната процедура? Отго
ворът на въпроса е съвсем прост: според тях, те 
идват да гостуват в "Западните (разбира се бъл
гарски) покрайнини”, а домакини са им "световно 
известните диригенти” за провокации Шукарев - 
Тодорова. Изпълнителите, по всичко личи, не са 
добре осведомени за умението им, и вместо високо 
художествено майсторство - получава се пълна 
какофония. А за радост на истинските любители

Герго Велков се представи на 
” Арт-експо ’98” на изкуството, димнтровградчани имат изтънчан 

слух и вкус и разбират какво е фалш.
Та, г-н Николов, внимателно прочетох вашите 
"случая”. В случай първи, както казвате: ”не-

На 27 май в Белград тържествено бе открит II между
народен панаир на изкуството "АРТ-ЕКСПО ’98”. На панаира 
се представиха около 70 художници, собственици на галерии, 
производители на материали и съоръжения за изобразител
ното изкуство и колекционери от СР Югославия и чужбина.

Вниманието на многобройните посетители беше привле
чено от прекрасните пейзажи от околностите на Димитровград, 
които е нарисувал художникът Герго Велков, роден в с. 
Пъртопопинци.

Панаирът беше открит до 31 май.

два
отдавна в нашия град, по покана на КИЦ "Цари
брод”, гостува видният български и световно из
вестен писател Антон Дончев”. Щастлив съм и аз, нявате за гостоприемството на димитровградча- 

ни. Случаят "първи”, както Вие го наричате, пот- 
връждава това. А ние, българите в Югославия, се 
гордеем от това, че нашата нация има такива лич
ности, каквито са Хайтов и Дончев.

че почувствах величието на този човек, понеже в 
неговия роман "Време разделно”, потресаващо е 
пресъздадено робството на българския народ под 
турското владичество и възникването на бъпга- 
ромохамеданите. Колко идентични са били иати- Младен Йотов, Кладово

РАЗКАЗ ми вярват. Старият не беше изкуфял, 
макар че бе загърбил осем десетилетия.

Каква природа го с сполетяла?!

чужда дума.
Такива ни трябват сега много повече!
За съжаление, освен истинските лю

бители на природата, там хората нямат 
време за нея. Все по-чужди са един на 
друг, а камо ли от хълмовете, птиците, 
тревата...

Едвам тогава разбрах думите на дядо 
ми Иван. Той тъкмо мен извика в сетния 
си час не затова, че ми бяха дали неговото 
име. Знаеше или поне догаждаше, че ще 
живея в града, но за да не забравя ннто 
човешката си природа, нито околната 
среда.

рогозки, а понякогаш го слагаше между 
две дъги, когато изработваше бъчви. Не
далеч от нас се разхождаше щъркел. Го
рдо преплиташе дългите си крака по ръ
ба на блатото и се оглеждаше ту наляво, 
ту надясно. В един момент забоде човката 
си във водата и като я повдигна, видях, че 
гълта жаба. Аз не обичах много жабите, 
дори ги мразех, но за тая ми дожаля, за
щото безпомощно мяташе краката си.

"Дядо, и тона ли е ред?’ - попитах с 
насълзени очи.

Той ме поглади но главата с огром-

РАЗБРАХ
ПОСЛЕДНИТЕ
ДУМИ

Тогава и аз не разбирах добре думите 
на дядо ми, въпреки че знаех колко много 
той обичаше природата и всичко живо и 
неживо в нея. Докато можеше да се 
движи, често ме водеше на разходка, при
казваше ми и неуморимо отговоряше 
детските ми въпроси... "Защо се коси тре

пе боли ли я зова? Защо сз.ществу-

на

"Иване, природата, не забравяй при
родата!” Това бяха последните думи 
дядо ми преди да умре. Тогава имах само 
единадесет години и на есента трябваше 
да стана петокласник, но дядото ми за 
дваестина дни не дочака първия ми уче
бен ден в пети клас - почина на десети

вата и
на ват мухите и мишките, ако са вредни и 

хората ги изтребват? Как са настанали 
камъните? Дали са и те полезни?” - Мно
го са полезни - каза дядо ми - от з ях съм 
построил къщата и оградата около нея.

Наистина дядо беше голям майстор! 
Правеше всичко и от камък и от дърво. 
Много пъти съм му нравел компания,- 
докато работеше, гледал съм как милва 
дървото, с очите и ръцете си, как го глади 
но няколко пъти, повдига го и оглежда 
колко е право, сякаш се прицелва с пу
шка. Така правеше и когато дялаше ка
мъни. Не г рубо и сърдито, а съсредото- 

нежно. И ставаше

пата си корава ръка и ми каза, че това е 
природно и че щъркелът яде жабите не 
защото ги мрази, а за да прехрани себе си 
и малките си.

Тия работи дядо ми разбираше добре, 
но се ядосваше като чуе, че неразумни 
хора нарушават или унищожават приро
дата по най-различни начини. Псуваше 

някой сече навред брани-

В неделя оставих всичко, което бях 
започнал, сложих си само мялко хлаб в 
кюлавката, наметнах палтото си и се 
запътих извън града.

Щом отминах последните сгради, чух 
щурците. Нима толкова приятна беше пе
сента им! Огана ми приятно на душата, 
дншех с пълни гърди Изкачих баира и 
седнах да си отпочииа и да закуся. Вески 
залък ми беше тъй сладък, а гълтах само 
хляб и горски ягоди, и разбира се - въздух. 
Сетне пийнах и студена вода от кладе
неца, който знаех от по-рано. На всяка 
крачка срещах мравки и птички. Искаше 
ми се да приказвам с тях, да им разбирам 
езика. Цял ден се скитах и чувствах при-

август.
Беше горещо още от заран, а поради 

дългата суша струваше се, че е двойно 
по-топло. Баща ми псуваше по двора и 
сушата, и слънцето, а когато се отдале
чеше от къщи и Бога, защото пред баща 
си, моя дядо, не смееше. По едно време мо 
повикаха и казаха ми, че дядо ме търсил. 
Майка ми ме прегърна, позаглади ми 
косите с длани, попа мести яката на ри

ми и ми заприказва, че дядо е болен 
и може би ще умре, пода не се страхувам, 

природно, нормално и неминуемо

когато чуе, че 
щето, ако лови риба с динамит, ако убива 
змията само заради това, че му се оказала 
на пътя... Той ме научи да стана съставна 
част на природата, да живея и дишам с 
пея, може би затова като малък не й се 
любувах особено много, не обръщах 
мание как бие пулса и, понеже всекид
невно бях в пея, кръстосвах цветните ли
вади и горите, а през зимата снежните 
поля и баирите.

Много години по-късно, когато се 
настаних в града, разбрах 
природолюбие. Тамо много но-инакви 
бяха и въздухът, и водата, и годишните 
времена. Лятото горещо 
паги бе суша, зимата с мръсен сняг и въ
здух. Ми едно събрание по екология казах 

екологиег беше дядо ми, без да е

чено,терпеливо, дори 
чудо! - камъкът пукаше точно там, къ- 
дето искаше дядо ми.

По време на една от тези разходки, 
дядо ми поясняваше, че всичко в приро
дата си има свой ред, закон и логика. До
ближихме мочурището, когато слънцето 
беше към залез. Жабите крякаха, лъха
ше ветрец, движейки рогоза, а той пък 
чупеше слънчевите лъчи. Това нравеше 
чудна картина. Блестящото водно огле
дало отразяваше пожар, запален сред ба
така. Бях много доволен, че дядо ми ме 
доведе тука. 
сам, за да вземе шевар, от кой то нравеше

вни-

;;п

ятиа умора.
Привечер, когато се прибрах удома, 

доволен, гласно, почти извиках: Здра
сти, как сте!” Дъщеря ми ме погледна 
недоверчиво и каза: 'Татко, ти да не си 
пил нещо?”

- Да - казах - пил съм, пиян съм от 
планинската вода и от въздуха !

това е
се миДълги години след случилото 

беше чудно защо в предсмъртния си час 
дядо извика тъкмо мен и защо умря с 
думите за прородата. Спомням си, че не 
мина много време след като излезнах от 
стаята на дядо, когато жените заплакаха 

бил умрял. Питаха ме какво 
ми е казал старецът, не е ли споменавал 
пари, имот... В очите им се четеше, че не

що е истинско

и като че ли ви-

и казаха, че какъв
научил значението па тая, за пас тогава

Момнр ТодоровТой отиваше тамо чссго и
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ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА XXVI ПРЕГЛЕД "ИЗВОРЪТ НА ЖИВАТА 
РЕЧ"

ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД, УЧИТЕЛСКИЯТ И 
УЧИЛИЩНИЯТ СЪВЕТ ПРИЗОВАВАТ ВСИЧКИ

КОЛАРИ - РАЗСАДНИК НА 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ПРИЯТЕЛИ И

поклонници
НА ГИМНАЗИЯТА

реч", което той прочете 
български, а сръбския превод па 
стихотворението прочете Денко 
Раигелои. С две изворни песни 
(българска п сръбски) се пред
става п певицата Виолета Васи
лева, съпровождана от Горан 
Йекпич.

В препълнената чала на Кул
турния дом бе изпълнена богата 
културно-художествена програ
ма. С музика, песни, танци п ре
цитации се представиха училищ
ният хор и оркестър, фолклор- кси Симоняп. Връчнпйки награ

дите, Радойица Павич,директор 
на училището, между другото 
изтъкна:

- Голям е приносът на награ
дените за развитието на нашия 
Преглед, който има неоценимо 
значение за пасърчиинсто и ут- 
В1»рждавапе'то на млади талан ти, 
от които, вярвам, мнозина ще се 
потвърдя1!' ка*то и спи иск и лите
ратурни творци...

I /то и изявленията на награ
дените за в-к "Братство”.

Бабкеп Симоняп: Наградата 
възприемам като признание за 
моята творческа работа, чиято 
цел е свързване на всички ду
ховно близки народи.

Кирил Иазъров: Получавал 
съм много награди, но тази ми е 
особено свидна, защото в нея са 
събрани сиянието на Колари, 
дъхът на тревите и цветя та, пе
сента на птиците и децата, сокът 

ния г състав п младите рецита- на плодородната земя и най-вече 
тори. Но в центъра на вииманн- усмивките на добрите хора. 
с то и този път бяха младите лит-

От 28 до 30 май в Колари 
край Смодорево се проведе за
ключителното тържество па 
XXVI преглед на литературното 
творчество на деца от Югосла
вия йод названието ” Изворът на 
живата реч”. Организатор на 
тази благородна кул турна мани
фестация, имаща за цел откри
ване, насърчаване п утвържда
ване на детското литературно 
творчество, вече 26 години е ос
новното училище ”Млии Мило- 
савлсвнч Коларац”.

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
• През близката 2(ХХ) година ще 

се навършат 110 години от ос
новаването и съществуването

Царибродска-Димитров- 
градска Гимназия. В чест на 
този знаменит юбилей ние се 
готвим да печатаме МОНО
ГРАФИЯ на ГИМНАЗИЯ
ТА. В миналото столетие, 
как го и в нашето Гимназията 
е била 1{сн'п,р на най-значи
телните исторически и кул
турни събития на града и око
лността. Нека се иостареам, 
щото венеца от успехи и ре
зултати на Гимназията да пре- 
дадем с чест и доблест на пок
оленията от XXI век.

• Познато е, че кадри, учили в 
нашата Гимназия, навсякъде в 
страната ни и другде са изпис
вали светли страници в об
ластта на образованието, кул
турата, стопанството. Знае сс, 
че, Димитровградската Гим
назия е своеобразен универси
тет за Царибродската община 
и това задължава и нрави чест 
на училите в нея да помогнат 
със свои трудове, съвети, пре
дложения, спомени, фотогра
фии и ни ги изпратят да ги за
пишем, щото авторитета на 
училището още повече да по
вишим. Казано е: "Онова, ко
ето не е записано, като че не е 
било”.

• Преди 10 години печатехме 
"ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИСТО
РИЯТА НА ЦАРИБРОД
СКАТА ГИМНАЗИЯ". Тази 
книга има свое значение, но 
има доста забележки във 
връзка със съдържанието. 
Оправдание ни е, че я прави
хме на бърза ръка, нямахме 
много документи и материа
ли, та да бъде по-документал- 
на и правдива. Затова сега ще 
се постараем, ще съберем дан
ни и документи, та да оставим 
писан паметник на повече от 
един век просвета и култура в 
града ни.

• Молим всички бивши учени
ци, учители, сътрудници н 
приятели на Гимназията на ад
реса на училището да изпрат
ят документи, фотографии, 
информации, сугестии, пред
ложения, писани спомени и 
всичко друго, което считат, че 
ще спомогне за написването 
на една хубава, точна, доку
ментална МОНОГРАФИЯ, с 
каквато всички ще се гордеем.

• Имаме видни хора и в чужби
на, които с любов и носталгия 
си спомнят за нашата Гим
назия. Обръщаме се с почит и 
уважение и към тях. Молим ги 
да ни изпратят сведения за

себе си или починали съуче
ници. Искаме да запишем 
имената на видни хора: док- 
гори на науката, магиезри, 
писа зели, хора на изобрази
телното изкуство, обществе
ни работници, стопански дей
ци, които са учили в Гимнази
ята. Затова ги молим на ад
реса на училището да изпра
тят:

1. Една фотография (незав
исимо какъв формат е)

2. Именник със следните

па
Радойца Паоич

данни:
(а) Име, бащино име и фа
милия
(б) Професия
(в) Дата и място на раждане
(г) Имената на майката и 
бащата
(д) Къде сега живее, вре
менно, постоянно,точен 
адрес

ОБРАЗОВАНИЕ:
Учебно заведение 
Години на обучение 
Дипломи и титли 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗ
ВИТИЕ

Длъжност
Институция
Дати

ПУБЛИКАЦИИ
(заглавие, издателство, 
година, на кой език е ориги
налът)

УЧАСТИЕ
в публични манифестации - 
изложби, спектакли, 
филми, конкурси

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛАУРЕТИТЕ: Александър Дънков, Бабкен Симонян 
и Кирил Назъров

В Колари три дни дружиха 
млади литературни таланти, по
бедители в тазгодишния кон
курс, на който пристигнали над 
ЗСХЮ литературни творби ог ня
колкостотин училища от всички 
краища на Югославия. Журито 
избрало и наградило 48 участни
ка за поезия и проза (поотделно 
за всеки клас). Организаторите 
на конкурса зарадваха участни
ците в Прегледа с книжката 
"ДУМИ, ЗАГЪРНАТИ С 
ШАЛЧЕ НА СВЕТЛИНАТА”, 
в която са публикувани награде
ните творби.

На тържеството присъства
ха видни обществени и културни 
дейци и многобройни ценители 
на детското творчество. Цен
тралното тържество откри пре
дседателят на община Смедере- 
во г-н Боян Илич, изразявайки 
радостта си от успеха на Пре
гледа, назовавайки го градина на 
творчество, която дава дълго
трайни плодове. Със своето при
съствие тържеството на детско
то творчество почете и посла
никът на Р. България у нас г-н 
Ивайло Трифонов, който в поз
дравителната си реч изтъкна, че 
е дълбоко впечатлен от творче
ското умение на младите в об
ластта на литературата и че хо
рата, които подкрепят и утвър
ждават такова благородно дело 
заслужават всяка похвала. С 
бурни аплодисменти бе привет
стван и българският детски поет 
Кирил Назъров и неговото сти
хотворение "Изворът на живата

Александър Дънков: Награ-
ературни творци, кои то четоха дата е признание за досегашната 
наградените си творби. ми работа в основаването и раз-

За абсолютни победители на питието на Прегледа. Особено 
XXVI преглед журито провъз- съм щастлив, че лауреати ста- 
гласи: Дуньица Стефановци, наха и големите поети Бабкен 

ка от VII клас в ОУученич
'Стйепан Стево Филиповци” от 
Белград, за разказа ”Как Геор- 
гина Попеску се превърнала в 
цвят” п Александър Томнч, уче
ник от VIII клас в ОУ "Сестре 
Илич” от Валево, за стихотво- 

”Сърбия”.
Награди за най-хубава твор

ба, посветена на Прегледа, по
лучи Неиад Каменови1!, ученик 
от V клас в ОУ "Свети Сава” от 
Пирот.

ЧЛЕНСТВО В 
ТВОРЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СДРУЖЕНИЯ, НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 
• Засега авторския колектив 

съчиняват Богдан Николов, 
Лилия Нейкова и Цветан 
Еленков. Те с удоволствие ще 
приемат всички ваши съвети 
и данни, конто ще да дете, за
щото имайки някакъв опит в 
писането на документални 
статии, търсят и вашата по
мощ.

рението

I
Младите творци имаха въз

можност да дружат с видните 
детски поети Слободаи Стани- 
шич от Белград, Кирил Назъров 
от София и Бабкен Симонян от 
Армения.

По време на Прегледа се със- % Д . *
тоя и премиера на книгата "Рус- --ШЮШЯЯшИЯЯИН!
ки букет” - подбор от руска пое- Посланикът Ивайло Трифонов 
зия за деца, чийто съставител е 
Владимир Сафронов. Книгата 
бе представена от Бабкен Симо
нян.

Чакаме да ни се обадите. 
Адресът е:

ГИМНАЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД 
ул. Кирил и Методий 12 
18320 - ДИМИТРОВГРАД

Тел/факс (010) 62-163, тел. на 
директора (010) 62-182

На сътрудниците предвари
телно топло благодарим.

С уважение,

Симонян и Кирил Назъров. На 
Прегледа пожелавам дълголе
тие и още по-извиссни литера
турни творби и млади творци...За принос в развитието на 

Прегледа бяха връчени грамоти 
и медали с лика на Илия Мило- 
савлевич Коларац. Всред тазго
дишните лауреати са и поетите 
Александър Дънков, един от ос- изворче се създава голяма РЕ- 
новоположниците на манифес- КА НА ТВОРЧЕСТВО. ОБИЧ 
тацията, Кирил Назъров и Баб- И ПРИЯТЕЛСТВО...

И така, "Изворът на живата 
реч” и жителите на Колари вече 
26 години показват как от едно

директор Томислав ГаковД. Рангелов

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БОСИЛЕГРАД В информацията за работата на библиотеката от март 
насам, която изготви Иван Евтимов, изпълняващ длъж
ността директор, покрай другото се подчертава, че от на
чалото на годината досега са набавени само 30 нови книги, 
от които 13 купила библиотеката, а останалите Министер
ството на културата.

"Трябва да се осигурят средства и за промоции на книги, 
понеже за това са заинтересовани някои автори”, казва се 
в информацията и подчертава, че "работещите в библио
теката трябва да организират литературни вечери и сре
щи”. Според плановете за работа, за целта ще се разшири 
сътрудничеството на библиотеката с училищата в общи
ната и с библиотеката "Бора Станкович” от Враня.

Отношенията между работещите в библиотеката са 
били нарушени, но сега, според информацията на Евтимов, 
са на задоволяващо равнище. Реализирането на плановете 
на библиотеката обаче се затруднява от неплатените ми
налогодишни сметки. В информацията не се посочват дъл

жимите суми. Подчертава се и това, че една част от сред
ствата са харчени нецелесъобразно. Министерството на 
културата например миналата година е осигурило 10хиляди 
динара за набавка на компютър, но от тях над 7 хиляди 
динара са похарчени за заплати на работници, конто 
поискали от съда да защити правата им. Сега компютър 
няма, а работниците пак не са доволни от неуредените 
вътрешни отношения и нерешените въпроси. Трима рабо
тещи настояват Общинският съд в Босилеград да наложи 
на библиотеката да им заплати "по-малко заплатените лич
ни доходи през 1995/96 година".

Имайки предвид, че не всички въпроси са били добре 
решени, изпълняващият длъжността директор е дал на вси
чки работещи нови решения за трудовите им задължения, 
както и решения за заплатите, които "строго съгласувал с 
колективните договори за библиотечната дейност.”

Мерки за по-добра 

работа
В Народната библиотека "Босилеград” се създават ус

ловия за по-успешна работа, но се налага да бъдат решени 
още много проблеми, които затрудняват дейността й. Това 
ведомство, в чиито рамки работят и библиотеките в Горна 
Лисина, Долна Любата, Горна Любата и Бистър, има 7 
работещи, а недостатъчните финансови средства са основ
ният ограничаващ фактор в работата. Преди всичко липс
ват средства за набавката на нови книги и организирането 
на културни манифестации. В. Б.

о 5 ЮНИ 1998 г.



5^РДИНИ ОТ БИТКАТА НА ЦЪРНООК (5) 1998 > ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД
буреносно време 110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"(12)

Уважаеми читатели.
в,,*.™,
зански отряд Данчо ЗнеПолски’ Имай^Тп >Ш °шшеш1шс на командира па Трънскпя Париш- 

~ бе БУРЕНОСНО ' ’ сс‘ Л к'“к‘Т‘"с шош, време

ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 

ОБИЧ КЪМ 

ТЕАТЪРА

посветени на

наистина

Пише: Лилия НейковаРедакцията
-В резултат на близо едномесечния 

до Осогово и обратно и 20-дневннте 
прекъснати сражения - припомня си Знеиолски 
- ние се прибрахме в базата

дулица-Босилеград, където 
натият ни XIII кюстендилски полк, пазеше III 
македонска бригада, а Чемерник-Плана с 
11 на бяха заети от Косовския батальон. На 
трънските партизани, се падна да браним Тр- 
ън-Дъсчен кладенец, където бе разположен 
батальон Левски”, а на връх Тумба бяха из
пратени ботевцн. На нашата позиция дойде и 
току-що формираната VII южноморавска бри
гада.

поход 
почти не- В щрихите за портрета на самоотвержения театрален аматьор Ник- 

ола-Федя Андонов най-напред ще подчертаем един внушителен факт: 
цели ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ той е в самодейния теа тър ”Христо Ботев” 
в Димитровград! Половин век Федя обича театъра, активно участва в 
неговата дейност и събира снимки, афиши, проспекти в изключително 
подредена нанка, албум и тетрадка. А тетрадката - цяла история! По
дредил е дати, години и названия. Данните внася в нея от три години, а 
другите документи е започнал да събира отдавна. Право да си кажа, 
снимките са уннкатни и толкова интересни, че аз не ги покътнах. Само 
взех една, за да илюстрирам текста, и тя е от "Татул”.

настъпваше поз-

илаи- 
.\ нас.си смрътно умо- 

рени и изтощени, с изпокъсани дрехи, мнозина 
бяха без обувки, мунициите ни бяха на при
вършване . Налагаше се бойците да се изкъпят, 
облекат и приведат в ред и в пълно бойно 
снаряжение, да възстановят силите си. Съще
временно трябваше да изчакаме идването на 
100 души нови партизани, водени от Славчо 
Радомирски, с които да доокомплектуваме два
та батальона. Надявахме

През целия ден водихме ожесточен бон 
край Дъсчан кладенец. Тумба н селата Дър
вена ябука и Кална, но не допуснахме пробив. 
В боя фашистите въведоха самолети, които от 
ниско ни косяха с тежки картеченне и бомби. 
Два от тях партизаните свалиха 
картечници. Привечер противникът ни започ
на да надделява - много сила беше струпана 
срещу нас.

Наистина този път врагът беше хвърлил 
огромно множество войска, очевидно беше рс- 
шил на всяка цена да ни унищожи. По-рано той 
никога не смееше не само да прекоси веков
ните гори наоколо, но и да навлезе в тях (затова 
се разплащаше със селата!), а сега се спускаше 
човек до човек. Така те прочссаха района и 
откриха землянките в горите на Кална, в конто 
бяхме складирали много оръжие, дрехи, му

ниции и други, пуснати от английските 
самолети. Тогава взеха може би по
вече от 200 картечници, да не говорим 
за друго въоръжение, и с много ка
руци ги извозили към Кюстендил...

се на няколко дни 
заслужена почивка, но буреносното време, в 
което жвеехме, ни отпусна само 24 часа, н то 
относително спокойствие.

На 10срещу 11 май през нощта англичаните 
пуснаха много оръжие и други доставки. Ща
бът ни остана в Ябуковик..., а отрядът отиде в 
Кална да се потяга...

Много партизани се бяхме събрали 
мента в тази свободна територия - някъде об
що бяхме около 4000 души. и недостигът на 
продоволствие в опустошения от фашистите 
район се усещаше остро. Ясно беше, че изпепе
лената база не можеше да ни изхрани. На дру
гия ден изпратих една група, начело с интен
данта, да отиде в Трънско за провизии. Въ-

с леките си

в мо-
"ТАТУЛ":
Ангел
Бабараката и 
Никола Андонов

БОЙНО КРЪЩЕНИЕ НА БРИ
ГАДАТА

Вечерта на мястото на боя дойде 
цялата група от Ябуковик, начело с 
Владо Тричков, включително англий
ската мисия и щабната чета. Извика 
ме бай Владо, вече в качеството на 
главнокомандващ на НОВА, доклад
вах му каква е обстановката, изслуша 
ме внимателно и рече:

-Какво мислиш да правиш но-на-

НИКОЛА, син на Серги АНДОНОВ, е наш съгражданин, отлъчил 
се само за малко от родния си град, но и това кратко време е било 
достатъчно, покрай съучениците Мишо Киров, Синиша Станков и Ацо 
Бинча, да бъде ”инфициран” от любов към музиката и театъра. В Ниш 
е гледал и слушал с другарите си оперите "Травмата” и "Риголето”, 
привързал се към играта на сцента и любовта си към нея е поддържал 
непрекъснато през целия свой съзнателен живот. Макар че е изпълнявал 
предимно епизодични роли, Федя е известно име на Царибродс 
самодеен театър, защото е врял и кииел с неговите пиеси - от ”Сеоски 
лола” през 1949 до "Полковникът Птица” през 1998 година.

* Г-и Андонов, има Ви на снимката от ”Сеоски лола”...
- Да, тогава в Гимназията имаше фолклорна група, в която бях и аз, 

а пиесата включваше и хора, песни и игри.
* Помните ли в колко писсн стс играли?
- Ме помпя. Опитвам се сега да направя "Спомени”. Много съм 

запомнил, но ще ползвам и "Летописната книга на Театъра”, която води 
Слободии Алексич. А подредените сведения в тетрадката ще оставя на 
внуците си. Такова намерение имам, защото казвам: Обичам театъра и 
обичам хората, които работят в театъра.

* Скоро починалият Прсдраг Мнлинкович с най-прочутнят юго
славски СН1ГЮДНСТ. Без него не е минал сериал или филм. За Вас казват, 
че сте”царибродскнят Прсдраг Мнлинкович”...

- Може би това сравнение е малко претенциозно, но аз го приемам 
преди всичко като голямо признание за театралната ми дейност.

* Имали ли сте някои отличия в самодейните театрални прегледи по

за епизодична роля в "Камък под гла-

\ /—ч Дх;ия
кияагоичинии

там?

*4/, - До вечерта ще издържим напора 
на невижданата и нечувана досега си
ла - като порой се стичат през горите 
надолу - сподсл их аз,- но след това смя
там да се изтеглим организирано, за да 
не даваме излишни жертви!

- Правилно е решението ти - отвъ
рна ми Владо Тричков, - но трябва да 
ти кажа, че е предстоящ нов голям 
поход за бойците от отряда, а вие вече 
сте бригада!

- Бай Георги - реагирах на часа аз, 
- ти си военен човек и най-добре знаеш 
какво означава този над 6(Х)-киломс- 
тров поход с непрекъснати, и то тежки 
боеве. Партизаните са смазани от ум
ора. Ме сме яли, ме сме спали. Още. 
дсто се казва, не сме си измили очите, 
някои са оголели и обосели, муницп-
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Г|>ндоистс?
- Да, получих пърли награда 

аата” а Смсдерсаска паланка.
* Ипиманис Го ми ирнплекоха много интересни снимки па стари Цари

брод-....... а семенния Нн албум. Толкова са напатени, чс трябва да се
нтволтнат в бъдещите колекции та историята па нашия град.

- Може. Ат съм роден прерт 1935 година и, ратбнра сс, иа по-старите 
снимки мс няма. Баща ми о Серги Андонов, а тет му е бил Станрня 
Андонов. Моите братя са Гьоро и Рнсто Сергиин, а сестри Мара и Анче. 
Майка мис раснала а семейството на Токунцитс, все граждани кореняци.

итс са ни на принърншнне...
Стараех сс да бъда убедителен, да 

дам малко почивка па хората, по Влн-
снабдителитс и ни съобщиха, че ,щ- /Ю на Политбюро „нарнаха се

лата войска, която ни преследваше ог юг, нас-
I софийска армия. Главния щаб.

Разбрах, нямаше място за разискване ... 
Едва изчакахме свечеряването, когато с

тъпва, подсилена с част и от
На другия ден - 12 май, ни нападнаха уча-

С7ТЩИТе л иНиГиж-пш'^,пмеп(шСледС^то"не крайно напрежение на силите се оттеглихме от

^ ' бяхме на куп в района на Църиа превърна в бойно кръщение па бригадата.ояхме на куп I ' в и„п,лнеиие иа отдаденото ми разпоре
ждане трябваше да поведа бригадата на север 

Стара планина... Започваше продълже
нието иа II Осоговски поход ... г\ ръгвахме към 

КРЪГОВА ОТБРАНА нашата Голгота...
Па посоката към Пирот-врт.х Таламбас В края па Р“",,, „

Църии ЯГГЬХ се биенге една от най-добрите ..ар- пуснат .. три посоки о 4тпупт «рикши 
титански бригади, намираща се източно од ре- намерението на общия пи праг о. ноао Сс у 
ка Морава - V сръбска бригада. Посоката I ъ- 
рделица-Власотинци сс преграждаше от VI ср
ъбска бригада, изнесена в участъка Чобанец- 
Добро поле, линията Владишки хан - Сур-

* Можете ли дп кажете коя роля най-много обичате, ако е възможно 
да направите такова разграничение?

- Всички роли помия и обичам. Но хайде да се определя за "Мечката 
и "Предложението” - актопките от Антон Павловнч Чехов, които итра- 

преди две години със Слободаи Алексич, Лидия Панайотова,! атяна 
Николова, Александър Златанов и Делчо Гигов. Мисля, че тази изява 

ебе си нещо славянско, мило, затрогващо, и ние постигнахме и

на
жат, както
трава и Кална, и най-после да ни хванат в ка
пан...

К'ЬМРазвърнахме почти хме

мн имите в с
в детайлите руското време от миналия век. Имахме много успех с тази 
игра и в паша та страна, и в България.

В заключение няма да сме обширни, защото фактите казват всичко. 
Активно да участваш в самодеен театър ПЕТДЕСЕТ години, тона всъ
щност' означава да живееш със своето хоби и е не угасващото пламъче на 
любовта си към театъра.

стсно.
Следва -

Подготвил В.Богоов

©'ШшШи 5 ЮНИ 1998 Г.



ПРИТЧА ЗА ЕДНО СЕЛО "ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО" ЗА ПЕТИ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

НЕ УЧАСТВАХА САМО БЕБЕТАТА!ТИХО ПАДЕНИЕ Международната спортна манифестации 
"Ден па предизвикателството" на 27 май та
зи година се проведе за пети път в Димит
ровград и свободно може да се каже, че тя 
вече стана традиция, приета с въодушевле
ние от жителите на града.

Според все още неофициални свефения, в 
манифестацията са участвали 97,8 % от жи
телите па Димитровград, което го нарежда 
сред висококласирапитс градове в съответ
ната категория. А дали ще победи, остава да 
се види, понеже резултатите на директния
конкурент Гаджин хай се оспорват от Ди- Е от спонсорите и своеобразен участник 
мнтровград. В този град програмата е за- „ манифестацията бе и частната
вършена до 12 часа и след обед е проведено хлебопекарница "Минга", която се
само "ревю”на боксьори от Ниш. Обаче све- представи с хляб от ПЕТ метра,
депията за участието на жителите на Гаджин За да не се счупи, хлябът бе поставен на 
хап два пъти са изпращани в Белград и тък- Д°е дъски, а носеха го мечето и лисицата, 
мо това се обжалва от димитровградчани. подпомогнати от три деца.
Ио това ще решава компетентната комисия часа със забавно-рскреативна програма 
м Белград. пред Центъра за култура и завърши с по-

В Димит ровград отзивът на гражданите добна прог рама на следващия ден в спортния 
наистина бс масов, а Денят на кредитни- цеитЪр ”Парк”.
кптелството” започна още на 26 май в 21 д^т

Когото от гр. Бела паланка тръг- ваиията ми изяде инфлацията, п скро- 
нетв по криволичещото асфалтово мийте пари, е които разполагам сти- 
шосе към Бабушница и стигнете до гат едвам за хляба и за лекарствата. 
Средорек, пред очите ви ще се отк- Тя, моята, отмина, вече не ме слушат 
рият иитоми житни поля, малки заоб- ръцете. А с тези си ръце и с мистрията 
лени хълмове и тучни ливади. Така е - чуда правех. С тях си купих и това 
все до Камбелевац, голямо село, чн- нмаенис, по за какво ми е сега! Идва 
ито махали са пръснати по баирите.

Модрозелепитс ливади некосспн, ята, като гледам как всичко пропада...
Прочутите някогашни майстори 

сега живеят в ста
ри, почти рухнали 
къщи. И воденица
та па Перо Робия
та, в която с десе
тилетия с мляно 
най-хубавото бра
шно и се разказва
ли чудни приказки 
за страшни хайду
ти, сс накривила 
към реката - едвам- 
сдвам не падне.

Мирослав, изве
стен с прозвището 
си Зец, (заради 
бързото си ходене) 
човек, който целия 

си живот прекарал по съдилища 
(няма човек в селото с когото да не се 
е съдил, дори п с единствения си син) 
през последно време едвам сс движи 
йод бремето на голяма гърбица. 
Гледа с дребните си закървапспи очи 
разпадащата сс къшурка, знаейки, че 
никой от съседите няма да му помогне 
поне да подпре дуварите. "Самотата 
на село е по-страшна и от самата 
смрът - оплаква сс Мирослав, а пър
вият му комшия, глухонемият Стоян - 
злурадства, понеже, не може да му 
прости, това че Мирослав беше вдиг
нал фустата на жена му в коно
пището.

Някога Камбелевац имаше две ху
бави спретнати училища, ученическа 
столова и много ученици. Сега работи 
само едното. В двора и се прескачат 
няколко малчугани, редом със сви
нете на газда-Сава Здравкович. Жи
телите му с добро помнят учителите 
Зорица и Данило Димитриевич, 
прекарали тук най-хубавите си годи
ни, почти до пенсиониране. И те го 
напуснаха, когато децата им станаха 
студенти.

Потомците на някогашния бога
таш Душан Маркович, героят от бал
канските войни, който на времето си 
печеше и по 300 казана сливова, сега 
за службата си - Св. Архангел - купува 
руска водка. А сливаците запустели, 
крушите свили клони от род и няма 
кой да ги подпре.

Село Камбелевац тихо пропада, 
младежта го напуска, а само гроби
щата се разширяват!

Текст и рисунка Каменко М. Маркович

мп от мъка да пропадна в черната зсм-

граднпите - увехнали!

Слободан, някогашният бабушни- 
шкн гимназист, когото татко му опре
делил за наследник на земята н име
нието, а другите си двама синове изу
чил, казва полусериозно, полу на 
шега: "Идват, идват само кога им се 
прияде агнешко, или домашно сирене. 
Но, моят Тома взе да не им дава. -Дал 
съм им -казва- по една-две ниви, па 
нека да ги обработват, или поне кога 
се оре или жъне да помогнат. Иначе 
няма! - Те се разсърдят и по цяла годи
на не се вестяват. Майка ни се кара с 
Тома - кълне и него и себе си."

За самото село Камбелевац хората 
казват, че било по-голямо дори и от 
самата Бабушница. Броят на махали
те му е над петнадесет, в селото има 
няколко магазина, две гробища, а пи
то една черква!

След Втората световна война село
то напуснаха цели фамилии. Най- 
много ги има в Сръбски Милетич, 
Оджаци във Войводина, Овча, неда
леч от Белград, Марковац ... Втората 
вълна потече в началото на шестде
сетте, когато след децата си, тръгнаха 
и възрастните. Първите да се учат, а 
другите да им ибезпечат квартири в 
гардовете. Те можеха това, защото са 
признати майстори -дюлгери. Щом 
като толкова много къщи са напра
вили за другите, защо и за себе си и 
своите деца да не построят само една? 
А други бяха и времената!

- Започнаха всички да ни забравят, 
- оплаква се майстор Жика, на вре
мето си голям майстор, останал сами
чък с бабичката си Милица. Спестя-

Каква ще е тази манифестация за 
забава и рекреация 

участва Моня! По стар обичай той 
"подхвана" всички по свой, 
шеговит начин. Придружи го 

Кръцко с акордеона.

ако в нея не

По случай ”Деня па предизвикател
ството” в нашия град па 27 май т.г. артпе- 

димитровградския самодеен те
атър ” Христо Ботев” изпълниха пиесата 
”Полковникът Птица”, чисто премиер
но изпълнение се състоя иа 6 май т.г.

Същия деп децата от детската сцена 
към театъра за втори път иа димитров
градската сцена изиграха ииесата ”Же
нитбата иа мишока Мики”. Своя принос 
към тази спортно-развлекателна мапи- 
фсстацня в пашата община дадоха и ар
тистите от младежката сцеиа към те- Лесно е да играеш баскетбол, когато обръчът е 
игьра ”Христо Ботев”, които на 26 май закрепен, но бъди добър баскетболист, 
вечерта изпълниха пиесата ” Кнко писар обръчът е подвижен! В случая той е закачен на този 
Тричко ие се ожени за ириицезу Тзиту с багер, а шофьорът си прави майтап и постоянно го 
Ьитку заЬитеиу”. ' Б. д.' движи насам-натам, нагоре-надоле.

тите от

когато и

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (21)

която много нарастна през последните десетилетия.
Тя е местен, автохтонен, сорт вишни от Добрич с 

високо оценени органолептични, помоложки и техно- 
ложки свойства. Затова бързо зае челно място в нашия 
износ на зеленчуци и плодове иа западните пазари. Най- 
много се търсят замразените цели плодове и компот от 
облачинска вишня.

постигат днес единствено ако се прилага операцията 
класиране на суровините и готовите продукти. Унифи
кацията осигурява по-добра печалба. Класирането въз 
основа на механичните свойства на суровините или про
дукцията (димензии, тегло) се нарича калибриране, до- 
като класирането според качествени отличия (цвят, 
аромат, вкус, зрялост) се нарича сортиране.

Гледано философски, класирането е насилие над раз
нообразието, с което, не случайно, природата осигурява 
преживяване на видовете. Но, кой пита природата, 
когато става въпрос за човешки стандарт и печалба! И 
практиката на производство на сушени сливи у нас още 
преди много десетилетия наложи въвеждане на норми 
въз основа на големината, т. е. броя на сливите в ед
иница тегло. И при опити със сушени сливи се получава 
подобен резултат както и с вишневия компот - потре
бителите предпочитат едни калибри, а занемаряват дру-

НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ
КАЛИБЪР

Обаче, западноевропейските потребнтелки не купу- 
Малък следобеден столичен разговор: Мадам Жени и ват който и да е буркан вишнев компот - те предпочитат 

Мадам Лени са неразделими Приятелки и, Покрай другото, бурканите, напълнени с плодове с диаметър 17 - 19 мм! 
много обичаш да чешат "БРАТСТВО” зарад постил- (Не см, а мм!)
гичнише и йашриархално звучещи шексшове-сПомепи на Откъде-накъде тъкмо калибър 17-19? Специалис- 
госПожа Лили Нейкова. Сега изПиваш следобедното кафе тите по маркетинг направили следния опит. На рафто- 
в апартамента на Жени и за Почваш разговор (разбира се, ветс в един магазин наслагали четири групи буркани с 
Преди кафето, за настроение, глъшваш чашка домашен компот от облачинска вишня. Първата група била пъл- 
ликьор ош орехчета и заПалваш цигари): йена с плодове 15-17 мм, втората със 17-19 мм, третата

-Лени, ма, Прочете ли оня очарователен Портрет за с 19 - 21 мм и четвъртата със смесен състав. След ня
колко дена анкетата показала, че най-напред бил раз
грабен компотът с калибър 17 - 19 . Много

артистката Колиш ошЛили Нейкова?
-Да, Жени, Прочетох... Чудесно наПисано... Обаче, Про

четели ши, милинка, онова загадъчно заглавие в Последния били купувани 15 -17 и 19 - 21, а смесеният състав почти 
Протокол на Асен? За калибър 17-19! Струва ми се, че ,,е бил пипнат, въпреки че в последната група масата на 
той май е...

- Ами, Лени, на мен ми се струва, че заглавието е в овката - била най-голяма по отношение на течната фаза 
някаква връзка със Световния ден йо мешрикаша; не е (сиропа)!
свързано с онова, което ши си въобразяваш! Естествено, търговците зачели факта, че потреби-

Дементи на мълвите: Ние в кантората не можем да телките от Западна Европа предпочитат калибъра 17 - 
схванем как и защо една такава дребна стойност -17-19 ^ мм и оттогава от нашите производители изключи- 
мм - повдигна толкова прах и кръвното налягане на телио търсят посочения размер.
някои дами. Касае се за тривиалност... Думата е именно Примерът с облачинската вишня красноречиво по
за плодовете на облачинската вишня, популярността на казва как добър бизнес и рационално производство се

ги.
Гюрултията зарад калибрите да окончаем с важно 

подсещане за ония, които искат да садят вишни. Всяка 
чест на облачинската вишня, признание и на нашата 
домашна лозарска вишня, както и на много чужди сор
тове. Обаче, ненадмината вишня у нас е Шумадинката, 
авторът на която е нашенецът д-р Асен Станчевич. 
Поръчките единствено и гарантирано изпълнява Ин
ститутът по овощарство в Чачак, където нашият 
именяк д-р Асен бе ръководител и най-изтъкнат спе
циалист.

по-малко

вишните - според законите на механиката, т. е. опак-

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: Ода за пяната)

<Б> 5 ЮНИ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ ПРЕЗ ИДВАЩОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

” ЧЕЛИК” ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВА 
В СРЪБСКА ДИВИЗИЯ

"БАЛКАНСКИ" СЕ ПРОСТИ СЪС СРЪБСКА ДИВИЗИЯ

” БАЛКАНСКИ” - ” НИШ”
3 : 3 (2: 2)

кански”0иКгГ-!5п“?"ТСЛ" на 22 МаП т- г- футболистите на "Бал- 
СРЗицод,!м!,П"Я " гРУп^н!'Ш ив оди™ се°иро™иха сдТпн,зГта°

■»...."т«

бяха Георгиев в 25 минута и Цветковпч в 42 (от дуспа) и в 66 минута 
Домакините бяха наказани с два жълти (Пейчев*и Стоянов) и един 
червен картон (Величков).

• ДИМИТРОВГРАД

Стоянов прие 
делегация на 
"Граничар”

футболното първенство в Южноморавската футболна дивизия 
приключи. Като второкласиран отбор (първи е отборът на ” Пуста 
река” от Боиник) ” Челик” от Бсло поле - Сурдулица избори място 
в Сръбската футболна дивизия. Така най-сетне се сбъднаха дълго
годишните мечти на футболистите и на любителите на футбола от 
Бело поле и Сурдулица. През следващото футболно първенство 

Челик” ще води люти битки с далеч по-качествени отбори, 
каквито са ” Динамо” от Враня, ”Дубочица” от Лесковац, ”Рад- 
ник” от Лебане, ОФК ” Ниш” от Ниш и други.

на

Председателят на ОС в Дими
тровград г-н Никола Стоянов 
на 2 юни т.г. ирис делегация на 
димитровградския стрелчсски 
клуб "Граничар”, 
запозна с дейностите на клуба. 
По време на срещата е разго
варяно предимно за проблеми
те във финансирането на стрел- 
чсския клуб и димитровградс
кия спорт като цяло.

м. я.

която го
БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА - VII КРЪГ

ПОРАЖЕНИЕ В НИШ
ФУТБОЛ: XXV КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПИРОТСКА 
ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

” Економист ИТВ” - "Димнтровград-Панонияншсд” 96:70 (41 : 41)
Наш, 30 май 1093 година. Баскетболно игрище на Философския 
факултет, зрители около 50. Времето - задушно. Сърни: М. Ра
дой кови ч и В. Цвеш ковач от Пат.

Баскетболистите от Димитровград претърпяха втората поредна 
загуба като гости, този път срещу лидера на таблицата ”Економист 
НТВ” от Ниш.

През първото полувреме димитровградските баскетболисти бя
ха равностоен съперник на нишлиите във всички елементи на иг
рата. През второто полувреме играчите на "Икономист НТВ” 
осъществиха голяма преднина, благодарение предимно на своята 
височина.

Въпреки поражението, отборът на ”Димитровград-Панония- 
шпед” с 4 победи и 3 загуби запази четвъртата позиция на табли
цата.

Б. Д.

ПРОЩАВАНЕ С ПОБЕДА
В ПЪРВЕНСТВОТО ЗА 
ПИОНЕРИ

"Балкански” - 
”Раднички” 

(Ниш) 1: 4 ( 0 : 2)
В четвъртфиналната среща

ФК "ЖЕЛЮША” - ФК ”ДРАГОШ” 2 : 1 (0 : 1)
Димитровград, 31 лшй 1998 год. Спортен център "Парк", зрители 

_ 200. Теренът - тревист и твърде Подходящ за игра. Бре
мен ю - с7)ЛНчево. Съдия - Тони Халилкович от Пирот. Гг^май
стори: П. Георгиев в 79 и Басов в88минута за "Жслюта", а Потич 
в 19 минута за Драгаш . Жълти картони: Иванов от "Жслюта", 
Чирич, Иеикович и Сшаноевич от "Драгаи1". Играч на мача - П. 
Георгиев.

около

В поеледната сРе1Да пред своите запалянковци футболистите на 
"Желюша” се наложиха над отличния отбор на "Драгаш” от Пирот. 
Гостуващите футболисти доминираха на терена през първите 70 
минути от срещата, водеха с 1:0 и създадоха много повече голови 
положения, от конто 3-4 бяха идеални. През последните 20-тина 
минути обаче желюшаните засилиха темпа на играта, чрез бързи 
контраатаки успяха да отбележат две попадения и преобърнаха 
резултата в своя полза. Да се знае кой е първенецът на дивизията!

До края на шампионата на желюшаните предстои да изиграят 
още един мач срещу отбора на "Слобода" от Расница. Без оглед на 
това какъв резултат ще постигне в тази среща, ФК '“Желюша” ще

Тони Алексовмежду пионерските първенци от ^
Пиротски и Нишавски окръг се I щШЩШ, 
срещнаха Балкански и ”Рад- Абитуриентите на Димитровградската гимназия -
нички”. В качествена игра гос- ВИПуск 1952/53 организират СРЕЩА по повод
тпте бяха по-добри във всяко сд- ‘ ■
но отношение. Домакините ре
спектираха противника си пове
че. отколкото беше необходимо.

И този мач показа, че Дими
тровград има талантливи млади 
футболисти, но с тях трябва се
риозно да се работи.

45 ГОДИНИ ОТ МАТУРАТА СИ
Срещата ще се проведе на 27 юни т.г. (събота) в 

Гимназията в Димитровград от 11 часа. Всички заин
тересовани трябва да се обадят на Васил Каменов 
(тел. 62 - 293) или на Борис Каменов (тел. 63 - 742).спечели шампионската титла и следващата година ще се състезава 

в Нишка зона.
д. с.

СД \ 3 / | I 31/1• СТРОЕЖЪТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА

РАБОТИТЕ ПРОТИЧАТ СПОРЕД ПЛАНА
сега в залата са вградени към съблекални, складови помеще- 
1800 м3 бетон и 200 тона желязо, ния - всичко на площ от 1700 м . Абитуриентите на босилеградската гимназия от 

випуск 1967/68 година организират среща по случай
;хЩНяа

ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ МАТУРАТА СИ
Срещата ще се проведе на 27 юни 1998 г. (събота) 

в Гимназията в Босилеград от 18 часа. Заинтер
есованите трябва да се обадят на Марика Стоянова, 
Г.Димитров 70, тел. 017-77-259 или на Милка Хрис
това, тел. 017-77-272.

Вече са видими специалните 
греди, наподобаващи на басама- 
ци, върху които ще бъдат напра- От януари на 1996 г. досега е за- В момента се стори втората фаза 
вени трибуните за около 1000 вършена първата фаза. Тук са - игрища, трибуни и придружа- 
зрители на спортната зала в Ди- зала за спортна стрелба, кегел- ващите ги обекти. Отделна част 
митровград. По думите на шефа бан, зала за т.нар. малки спор- представлява т. нар. енергиен 
на строежа Ивица Величков, до- тове, санитарни помещения, блок.

Засега работите се провеж
дат според предвидената дина
мика, а и парите на изнънителя 

аботите 'Прогрес” от Пиротна р
се изплащат редовно. Очаква се *С 
наскоро да бъде подписан дого- « 
вор и за третата фаза, която ире- ТЪЖЕН ПОМЕН

дина се навършват десет
движдп строеж на покрива.

П рое ктосмотната стой I юст 
на обекта е 10 милиона долара, а 
досега са изразходвани около I 
2(Х) 000 долара или 8 милиона ди
нара. Средствата се осигуряват 
от Общинската скупщина и Ми
нистерството на младежта и спо
рта па Република Сърбия. Спо
ртната зала трябва да бъде за
вършена до 2000-та година.

щт*у На 8 юни тази го 
години от смъртта н

МИХАИЛ МИЛЕВ-МИКА 
дърводелец от Димитровград

На този ден ще посетим гроба му на ди 
тровградските гробища и ще почетем паметта му.

ми-

Семойство Ташкови
-V, ’ -

А.Т. ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 юни 1998 година се навършват 17 го

дини от смъртта на

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА-Лена 
плетачка от село Изатовци

На този ден ще
тровградските гробища и ще положим цветя.

Семейства Манови и Анастасови

• РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ -

АТЛЕТИКАШАХМАТ

ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА ЗА 
СЛАВИЦА ТАКОВА

ГИД II - НАЙ- 
УСПЕШЕН

посетим гроба й на дими-

По случай "Допя на предизвикателството" на 27 май т.г. в спортния 
център "Парк” в Димитровград се проведоха състезания по атлетика 
в рамките на тазгодишните работнически спортни игри. В конкурен
цията за жени се състезаваха само два отбора от ГИД. В дисципли
ната бягане на 60 метра първо място спечели Сливица 1 икона (И 
сек.),вторабсДрагица Милиепа (11,4сск.),докатоСладжаиа Мигоаа 
се класира на трето място с 11,6 сек.

В дисциплината хвърляне на гюле първо място зае Сливица 1ак- 
(7,14 метра), второ- Драгица Милиева (7,03 м.),в трето -1 ужпца

^ конкуренцията за мъже се проведе състезание само в дисципли
ната хвърляне на поле. На първото място се класим Славчо 
Димитров от ГИД (12 м.), па второ -11редраг Костов от Ж11 г врата 

- Александър Ранчич от Комуналац , койю
Д. с.

В шахматното състезание в 
рамките на работническите сп
ортни игри участваха седем от
бора, а най-добър беше отбо
рът на Г ИД И в състав: Иовица 
Велев, Иван Стаменов, Милко 
Андреев и Цветан Миланов, 

19 точки.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юни 1998 г. се навършват четири години 

от трагичната смърт на
АЦА КОЛЕВ

студент-юрист от Димитровград
Макар че изминаха четири тъжни години, не

говата вечна усмивка и мил поглед са винаги с 
нас.

На този дон в 10 часа и 30 минути щ 
гроба му на димитровградските гробища, и ще

които спечелиха 
Второ място спечели отборът 
на ЖП гарата с 15,5 точки, а 
трето "Балкан” с 13 точки. 
Най-добър в индивидуалното 
класиране е Слободии Миле
нов с 6 точки.

ова
е посетим

положим цветя. _ __
Опечалени: майка Яника, баща Милча, брат Емил, снаха Биляна, 

племенник Боян и племенница Катя.(11, 4 м.) , а на трето 
постигна резултат 11,23 м.Д. с.

©5 ЮНИ 1998 г.



ДЪННА 

ИЗАЗИВАНЬЕТО
Некия по Радио Цариброд ни лробише уши: еве дооди 

д'ьн на изазиваньето и свако - млад или стар, от детскьете 
ясле до пензионерскьият дом - трсбс да се уключи. Кой кико 
знайе и кико умейе. Може да се премета, да търчи, да оди 
бърже, да рипа, рита, или до се побива наглаву, до сеца, да 
влачи, да се качи или до слали, до се влачи ко гущер на 
мешииу, или до рипа на йедну ногу, до кара колело или не 
знам кво йоще. 'Гребе само пстнайесе минуте до издържи и 
с това смо се уключили у тия белосветскьи дън на изази
ваньето.

Я не знам ква че йе корис от све това, оти и лани, па и 
по-лани, а и предишньете године се уключувамо, па смо си 
сьщите, до не речем, по смо закасали от преди. Кажу йоще: 
такмичимо се с Гаджин хан, а я до ви кажем никога не съм 
бил тамо, само съм поначул дека има йедно текова село куде 
Ниш.

Кико да йе, стаиу сабале и че питуйем бабуту
- Бабо, смиели ли с кво до се приключимо?
- Я не се завутуй, Манчо, йедва се съплитамо по пут, а ти 

топърва за визкултуру оратиш!
- А иде бабо, требе само петнайесе минуте до одонодемо

сЛфОфгизмтд ;] щ 0 д а
- Къде си забързал?
- Чух, че Петров нощува 

с жена ми!
- Но сега е пладне!
- О, ти не познаваш жена 

ми. Тя и денем може да 
нощува...

визон! и с това смо се приключили-
-Одовна смо, Манчо, одонодели све - насмея ми се баба у 

мустак, па одсече: - Я иди, та измълзи козуту!
- Не знам дали и мълзеньето се рачуна? - запита се.
- Знам ли! - рече она.
- Бабо смиелил съм - върчам се я с пълно котле млеко. - 

Че тегльимо конопче, све йедно вадимо воду из бунар!
- Мани се, Манчо, цел живот тегльимо: първо до струпамо 

ижляк, после деца до отгледомо, па еве и унуците цело лето 
сецамо и никой не ни рече "аферим", та съга ли? Я се вати, 
та насечи малко лисковнице до кьипнем млекото, не може 
на жегуту да чека до пладне-

- Кво мислиш, дали сеченье на лисковнице се признава?
- Знам ли! - рече бабата. - И мани вечимка до ми оратиш 

за това, дънъска требе до натрапимо градинуту и до прек- 
опамо компирете и до гъи прочистимо оди златицуту-

- Дали и тея работе може до ни се урачунаю, а?
- Е, Манчо, дибидуз си откачил! Ако свата польска работа 

се признава за тия дън, нийе требе до смо първи у свет. Я 
мислим тия дън су измислили теквия що по цел дън седу или 
лежу, па им се чини дека петнайесе минуте у годину това 
рипанье, преметанье, търчанъе или побиванье наглаву йе 
го лема работа!

- Права си, бабо, кво нийе претуримо салю за йедън дън, 
они цел живот не може да напрайе. Ама градината че почека 
и дънъска, сакам да видим кво че прайе, па че ти распраям-

Отидо - и има кво да видим: йедни теглье конопче насред 
улицу, другьи гъи бодре отстрану. Женете оди ошцинуту 
излезле и нали су научиле на стол да седу по цел дън, изнеле

• Постъпките на някои 
политици не са донкихотски, 
а донкорлеонски.

• Господа, спешно трябва 
да променим нещо. Ето, аз ви 
предлагам германски марки 
по твърде изгоден курс.

• Въпреки че негрите в 
Америка са наградени по- 
слабо за труда си, спрямо тях 
ние сме черни гарвани.

• Учредил е Комитет за 
защита на човешки права, 
свободи и - задължения.

• Говорейки за широки 
акции, един нещастен поли
тик предизвика още по- 
широки реакции.

• Дионис е живял в буре, 
а ние май седим на буре.

• Някои по-възрастни по
литици на трибуната не из
казват своето становище, а 
становището на - склерозата.

Б. Димитров

- Пешо се държи много 
добре с мен, мамо! - казва 
млада съпруга на майка си. 
- Дава ми всичко, което му 
поискам.

Значи не искаш 
достатъчно!- Къде беше вчера?

- Това е лъжа! Кой ти
каза?

- Госпожо, вие вдовица 
ли сте, или сте разведена?

- Разведена съм, но моят 
мъж е виновен. Ако беше 
умрял, щях да си бъда вдо
вица!

- Трябва да си вярваме! - 
казва мъж на жена си. - За- 
щото ако не си вярваме, ще 
трябва да се следиме, а ако 
се следиме, ще се хванеме...

- Защо си толкова тъ-
- С какво изненада жена 

си за рождения й ден?
- С букет гербери.
- Че каква изненада е то-

жен?
- Жена ми отива за един 

месец при родителите си!
- Нима това те тревожи?
- Не, но ако съм весел, 

може и да не отиде...
ва?

- Фантастична: тя очак
ваше да й подаря палто от

столове, седну, дигну се, па се протегну кико ялове лисице на 
пъртину. По-надоле на йедно место вързали джакове с песьк 
и гьи теглье нагоре и спущаю надоле. Трети рипаю у песьк, 
четвърти търчу кико луди_ Айде децата що се играю - 
идими-дойдими, може да разберем, ама кига се вате стари 
човеци и се подетинье, Бог да те пази- 

Па си

^АСЕН
ШЖЖШР&

рисува: БДимнтроа Весело...Шь.
-Ьл1 Асене, какво пра- 
е>иш_п^Е^се>овоАното сч -Ела тога&а е нашчя 

хор. Там играем ка - 
ргч, разказваме с.ч 
е>ммое>е м НАКРАЙ с.4 
ПЧйвАМЕ.

— (СогАто КЕ
А' ЗА&РЕиКАМЕ 
" Ккс .
Г- А КОГ-А V—ч /~ 

ПЕЕТЕ? I)/

мислим нещо: ако на тия дън све работе се 
признаваю, оти народ не вати матикье, польето и морузат 

за копанье! Или оти не вате покре пругуту да очисте 
оти су утънули у боклуци. Или да узну лопате, па 

да поизравне тротоарите на спореднете улице оти не може 
да се мине по ньи. Или.» айде да не ви редим све, сами знайете 
кикъв

-СК*<гАЯ. викаю 
канальетеш

* ъ
ни йе градат, а народ се ватил с детинскье игре_ 

После чу дека смо меджу първите, ама тия от Гаджин хан 
сакаю да излиярую и да ни одузну първото место. Затова я 
предлагам да се сретнемо с ньи, да ударимо йедън 
кой излезне по-як. Нали и бийеньето йе работа. Милицията 
най-добре знайе това!шШ 1 кьотек, пал
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