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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ]

ГОДИНА XI. * БРОЙ 1699/1700 * 17 ЮЛИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ НОВИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СПС ОБСЪДИ ПОЛО
ЖЕНИЕТО В КОСМЕТНА ЗАПАДА - 

НЕЩО НОВО! ОБУЗДАВАНЕ НА 

ЛОБИТО НА 

ВНОСИТЕЛИТЕ

ДИАЛОГ ЛИПСВА 

ПО ВИНА НА 

СЕПАРАТИСТИТЕ
■—оворителят на Стейт 

департамента Джемс 
I Рубин,"ястребът" 
администрацията на Бил 
Клинтън заяви тези дни, че 
"екстремните елементи на 
страната на косовските ал
банци не могат да бъдат ос
вободени от собствената 
си отговорност за онова, 
което сега се случва и ко
ето би могло да се случи", 
като добави категорично, 
че "в никакъв случай ме
ждународната общност ня
ма да се съгласи с незав
исимостта на Космет, нито 
пък ще подкрепи идеята за 
"Велика Албания", както и

на

• С по-строг контрол на вноса на стоки за широко потребление, 
централизиран внос на акцизни изделия (кафе, цигари и питиета) и 
задължителното внасяне на ” аванс” за стоките, които ще бъдат 
платени в чужбина след един месец ще бъде намален ” натискът” 
върху родните прозводнтелн и ще бъдат разклатени завладяните 
от търговското лоби позиции, смята Воислав Станкович от Инсти
тута за външна търговия • Рискове от монополно поведение и 
прекадената администрация

• Бъдещето на Косово и Метохия не е в конфронтациите, делбите 
и недоверието, а в толерантността, солидарността и равноправието 
на всички хора, които живеят там • Въпреки че са провокирани и 
нападани от терористите, полицията и войската изпълняват за
дачите си на високо професионално равнище и заслужават подк
репа от обществеността

На заседание във вторник Изпълнителният отбор на Социал
истическата партия на Сърбия заключи, че в решаването на всички 
спорни въпроси в Косово и Метохия няма алтернатива за непосред
ствения диалог без условия. Единствено чрез диалог между пред
ставители на държавата и на политическите партии на албанците 
може да се осигури равноправие на всички граждани, включително 
и на гражданите от националните малцинства в съзвучие със стан
дартите на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа за правата на човека 
и националните малцинства. Тези цели може да бъдат постигнати 
само при уважаване на териториалната цялост и суверенитета на 
Сърбия и Югославия, се изтъква в официалното съобщение.

Изпълнителният отбор на СПС подчертава, че бъдещето на 
Косово и Метохия не е в конфронтациите, делбите и недоверието, 
а в толерантността, солидарността и равноправието на всички хора, 
които живеят там. На заседанието на ИО е оказана пълна подкрепа 
на държавните органи на Сърбия и СРЮ, които непрекъснато 
предлагат диалог и конструктивно решаване на всички отворени 
въпроси, особено в хуманитарен план, и създават условия за нор
мално организиране на стопанския живот. Оценено е, че полицията 
и войската, въпреки че са провокирани и атакувани от терористите, 
изпълняват задачите си на високо професионално равнище и 
заслужават пълна подкрепа от обществеността.

Макар че една част от международната общност и по-нататък 
прилага двойни стандарти, които всъщност представляват 
подкрепа за сепаратизма и тероризма в Косово и Метохия, на света 
все повече става ясно, че отсъствието на диалог е последица от 
липсващата готовност на сепаратистите и тяхното колебание, 
както и от подкрепата, която те получават от някои кръгове в 
чужбина, оцени ИО на ГО на СПС.

въпроса за автономията да 
се решава "на бойното 
поле".

Само един ден след то
ва и шефът на френската 
дипломация Ибер Ведрин 
заяви, че шиптарската те- 
рористка организация АОК 
“не може да бъде включе
на в преговорите“ за бъде
щия статут на тази сръбска 
покрайнина.

Почти тъждествени то
нове бяха произнесени и на 
неотдавнешната Министе
рска среща на Европейския 
съюз, на която беше пои
скано от косметските сепа
ратисти да се откажат от 
сецесията и насилието и да 
седнат край масата за пре
говори.

Защо довчерашните оп- 
екуни на шиптарските се- 
цесионисти промениха ста
новището си?

Преди всичко защото 
беше разбрано, че доколк- 
ото нещата тръгнат към се- 

и истинска война, 
прецедент"

СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР ПОСЕТИ ПКБ

ПО-ДОБРИ ЦЕНИ ЗА СЕЛСКО
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

След обиколката иа корпорацията ПКБ съюзният премиер
Момир Булатовия оповести корекция па защитните цени па 
селскостопанските продукти. За това се водят интензивни 
султации между съюзното и републиканските правителства, а 
целта е социалното бреме да не лежи само върху плещите на 
селяиите.Спирайки се върху новите мерки на съюзното пра
вителство, премиерът Булатовия подчерта, яс Правителството 
е решило да защити родното производство.
- Икономияескитс показатели говорят, яс ефектите от тези

Булатовия и добави,

СЪОБЩЕНИЕ НА СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАР-кон-
ТИЯ

И АЛБАНЦИТЕ НЯМАТ 

ПОЛЗА ОТ ТЕРО
РИСТИЧНИТЕ АТАКИ

цесия
"косовският 
няма да може да се кон
тролира лесно и може да 
има пагубни последици, по
неже навред из Европа има 
етнически огнища, които 
леко могат да пламнат. 
Идеята за "Велика Алба
ния“ като че ли поизплаши 
и американците, защото 
евентуалната й реализа
ция би била катастрофал
на не само за Балканите, но 
и за цяла Европа. След при
съединяването на Космет 
към Албания несъмнено би 
последвало и откъсването 
на части от територията на 
Македония, Черна гора, а 
може би и Гърция.

Това за Америка може и 
да не е опасно толкова, ко- 
лкото за Европа, но и та
кава каквато е, все още под 
егидата на САЩ, с бъдеща
та обща валута и с Русия 
като потенциален съюзник 
Европа е единственият 
глобален фактор, които 
може да застраши амери
канската позиция и интер
есите й не само на Балкан
ите и в Европа, но и в се- 
вета изобщо.

ЧС ЮГО-мерки ще бъдат огромни - 
славският пазар с препълнен с вносни стоки, чисто качество не 
е на завидна висота, а за които са изразходвани огромни валутни

каза

Проблемите в Космет непременно трябва да се решават с 
политически средства

Сръбската радикална партия (СРС) отново подчерта 
чопото си политическо становище, според което всички про
блеми и кризата в Косово и Метохия непременно трябва да 
бъдат решени с политически средства, а атаките на албанските 
терористи не могат да донесат нищо добро не само за сърбите, 
но и за албанците в южната покрайнина, съобщи Информа
ционният център на СРС.

В съобщението се изтъква, че СРС "винаги се е застъпвала 
за пълно равноправие на всички граждани на нашата страна, 
независимо от националната, верската и политическата им при
надлежност, но същевременно изисква от всички да спазват 
Конституцията и законите”. СРС категорично заявява, че Ко- 

и Метохия обезателно трябва да остане съставна част на 
Република Сърбия, а ние сме готови да подкрепим концепцията 
за културна автономия за гражданите от албанското национ
ално малцинство в нашата страна”. „ г

Доколкото и албанците подкрепят тази концепция, сръо- 
ските радикали ще се застъпят за провеждане на преждевре
менни избори на всички равнища, за да се създаде възможност 
за всички релевантни партии на албанското национално мал
цинство да участват в парламентарната работа в зависимост от 
доверието, което ще им окажат избирателите на демок
ратичните избори”, се казва в края на съобщението на С1 С.

средства.
- Голяма е ползата да се обедини вносът на акцизните продукти, 
каквито са кафето, цигарите, алкохолните клю-нанитки.

Икономическите мерки, приети преди няколко дни от С/моз- 
целящи по-ефективното функциониране

износа, по-добрата за-
наното правителство,

югославското стопанство, увеличение
нашите селскостопански производители и укрепването на 

резерви на страната, би трябвало твърдо бз.рзо да доне- 
* всичко във вз.пшнотърговския

бизнесмените. Новите крит-

на
щита на 
валутните
сат положителни резултати преди 
стокообмен, смятат специалистите и 
срии с които се изостря режимът за внасяне на стоки за широко 
потребление, включително и южни плодове, кафе, цигари, питиета 

хранително-вкусовата промишленост и старо облекло 
намаляването на дефици'та в ик-изделия на

ономическите отаошения с чужбина (през първата половина на тая

правителство би
трябвало да сс почувства преди всичко в селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост, които през тая година 
отчитат най-голяма диспропорция между осъществения износ 
(168,2 мли. долара през първото полугодие) и.вноса (313 фмш. 
вол па) Износът на аграра не само че е по-малък е 22,2 /о, ожолк 
ото през същия период на миналата година (при което общият 
югославски износ отчита увеличение ог около 7%) но е придружен

(На стр. о)

сопо

В.С.Б.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАЗПРИ
I»МОСТ, КОИТО РАЗДЕЛЯ ОТ ИНТЕРВЮТО НА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

НА БЪЛГАРИЯ ЗА В-К"ДЕМОКРАЦИЯ"

БЪЛГАРИЯ СИ ВДИГА ЦЕНАТА С КОСОВО• Пропили се още един опит Румъния и Бинарни да се договорят 
относно локацнита ча нострояппне на нов мост през река Дунав
• ’’Нсднпломатнчсскннт речник” на румънския министър на транс
порта Траян Басеску

Премиерите па Румъния, Турция и България миналата ссд- 
мнца проведоха в София срещи, иа която да "обсъдят втаим- 

тристрашш отношения". Както информираха между- 
народните осведомителни агенции, те рошили при това "пос
тоянно да сс консултират във връзка с обстановката в 
сръбската покрайнина Косово Такова нещо и можеше да се 
очаква.

Срещата в София, както подчетават централните румънски 
вестници, имала още едно, но-осезаемо двустранно румънско- 
българско измерение. Те именно пишат, че българският през
идент Петър Стоянов и премиерът Иван Костов използвали 
пребиваването на румънския премиер Раду Василе в бмлгар- 
ската столица, за да "упражнят иатиск”срсщу Букурещ 
можно по-скорашиото започване на строежа на един нов мост 
през река Дунав, който да свързва двете страни. Единственият 
мост, който сега съществува между гр. Русе в България и Джур- 
джу в Румъния, вече станал "европейско тясно място’.

За самото място, на което трябва да бъде построен повият 
мост двете страни водят преговори дълги години, 
са били прекъсвани от взаимни обвинения за неразбиране иа 
реалното състояние". Така стана и тоя път. Румънците от
хвърлиха българската "аргументация”.

Вестниците "Адеварул’, "Котидиянул”, "Романия либера” и 
други особено подчертават,
Петър Стоянов "настоял върху необходимостта новият мост

-близо до българо- 
югославската граница”. 
Както посочва румънс- 
ката преса, Стоянов 
"отново потвърдил ста- 

г-га новището на София по 
този въпрос, твърдей
ки, че "най-прекият път 
към сърцето на Европа 
сега минава през Събия, 
което би могло да има

Опитна ли се Бинарни да итп.ргупа конфликта п Косово, та да ускори приемането си и НА Ю? - е един <л 
въпросите.

- Политиката не е търговия. Тя е умение да роля. Било чрез факта, че псг от 9-те трансев- 
убеждашип.Умение да си вдигаш цената. Винаги ронейски коридора минават пред наши територии
съм го ка-шала съвсем открито. Българската ре- и то трябва да бъдат стабилни. Същото сс отнася 
тонална политика сс цели именно и това - стра- и за ЕС. Смятам, че усилията на политиците и на 
„ата ни да стане необходима на НАТО, иа Евро- цялото българско общество трябва да бъда, 
цсйския съюз. Защото и политиката няма подаръ- насочени кз.м едно достойно поведение, което да 
Ш, Тази илюзия че понеже съм им била сим- вдига цената на България. 1рез инициативи, чрез 
плтичиа и понеже сз.м жена, ще кажат: "Абе.хай- демонстрация на изобретателност, ако щете.
ДС да ....... . бт.лгарите а IГАТО”, може да се Защото ние сме малка държава. Лесно се прави
сподели само от недоброжелател или от пълен политика е голяма армия и е много пари. Когато 
„мпвннк. Всичко е интереси. Затова България имаш малка армия и малко нари, политиката се 
трябва да намери своята пиша и да покаже, че има прави е интелигентност. А ние сме интелигентен 
нещо уникално. Било чрез стабилизиращата си народ - отговори Михайлова.

ните си

за 1п.з-

ЕВРОЛЕВИЦА - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ България има интереси в района и тя трябва да 
ги осъществи по най-добрия начин, каза г-н Ка- 
мов.
да ни застраши, заяви той. Не бихме приели и 
конфликтът да придобие мащабите и размерите 
на огромни бежански потоци по икономически и 
по други причини, както и не сме заинтересовани 

създаде прецедент на Балканите за създа
ване на нови граници и установяване на статут на 
независими държави, които поради етническата 
карта на България могат да предизвикат верижна 
реакция и амбиции на различни фактори не само 
в Бз.лгария, отбелязва Николай Камов.

ДА НЯМА ВОЙНА Най-висшият интерес е да няма война, която

Българското правителство трябва да бъде 
много активно и постигането на такова разреше
ние иа конфликта и Косово, което няма да зас
траши бз>лгареките национални интереси, заяви 
на пресконференция иа Бз.лгарската Евролевица 
вчера заместник - председателят иа партият а Ник
олай Камов. Декларацията му е по повод пред- 
стоящите по тази тема консултации на парламен
тарно представените политически сили.

които често

да се

че българският държавен глава

през Дунава да бъде построен възможно по

■5. ПРАВИЛНА СТЪПКА
Въвеждането иа валутен борд в Бз.лгария от I вижда нищо опасно инфлацията да се увеличи до 

юли 1997 г. бе правилна стъпка, смята управи- 1-2 на сто през есенно-зимния сезон, след като сега 
телят на БНБ Светослав Гаврийски. месечната инфлация е отрицателна

Валутният борд е стабилна система, която пот- Лихвеният процес в момента е добра основа за
върди очакванията ни, каза той на пресконферен- финансиране и инвестиции, смята управителят на 
ция по повод една година от въвеждането му. Си- БНБ. Има тенденция към известно повишаване на 
гурността на финансовата система, стабилизира- лихвите, но те ще останат около 6 на сто, прогноз- 
нето на валутния курс, намаляването на ин- ира той. Светослав Гаврийски смята, че банките 
флацията и на основния лихвен процент, ръстът ще запазят стабилност и през следващите месеци, 
на доверие към банковата система,според него, са Нивото на депозитите, според него, в момента не

е показател за състоянието на банките поради 
ограничените доходи на населението. Управител- 

Според г-н Гаврийски годишната инфлация ят на БНБ не очаква сериозни трудности във фи- 
няма да надхвърли прогнозните стойности. Той не нансовата сфера в близките месеци и дори години.

сериозни последици в 
случай че сс назложи 
ново ембарго срещу 
Сърбия”.

В Румъния се твър
ди, че българите изпол-

очевидните предимства на новата валутна сис
тема.

звали изострянето на 
кризата в Косово, за да 
внушат съществуване
то на пряка връзка меж
ду изграждането на но- 

ч вия мост. през Дунава и
|ч.. •! европейската сигурно-
Г'•?!. ст^ политизирайки по

такъв начин един чисто 
икономически въпрос”. 

"Българските

УНИЦЕФ - ДОКЛАД

БВП -1190 ДОЛАРА
1190 долара е брутният вътрешен продукт на година. 2000 деца под петгодишна възраст са 

човек от населението според данни от 1996 г., съо- починали, което прави 19 процента от детската 
бщи изпълнителният директор на Българския на- смъртност. 97 процента е посещаемостта на де- 
ционален комитет за УНИЦЕФ Жечка Карасла- цата в училище, 
вова. След нас са страни като Молдава - 590 до
лара, Албания - 820 долара и Македония - 990 ние и не бива да бъде заклеймявана, пише в док- 
долара. С най-висок БВП са Швейцария - 44 350 лада. Бременността у девойките не може да бъде 
долара, Холандия - 34 510 долара и Австрия с 28 индикатор за слаб прогрес.
110 долара. От нзточоевропейските страни Русия УНИЦЕФ не се е обвързвал с проблема за 
има БВП в размер на 2410 долара. Литва - 2228, абортите и не подкрепя програми за аборти. Ко- 
Румъния - 1600, Словакия - 3410, а Украйна - 1200 ментарът в доклада набляга на рисковете от ран- 
долара. ната бременност при твърде младите майки.

Икономическият прогрес не гарантира непре- Между 1000 и 2000 са вирусоносителите на 
менно социалното развитие, се казва в доклада на СПИН сред младите хора между 18 и 20 години в 
УНИЦЕФ. Някои от най-бедните страни извър- България. Програмата "Болница. Приятели на 
шват най-голям прогрес по отношение на целите, бебетата” се занимава с майчиното кърмене, 
утвърдени от Световната среща за децата през както и с майки, заразени от СПИН. Функционира

консултативен център по проблемите на нарк-

Румъния е против нов мост 
близо до Гердап

вла
сти”, пише в-к "Адеварул” - се опитват ”да игнорират факта, че 
в сегашния момент е съвсем нерентабилно построяването на 
такъв мост близо до границата с Югославия и че, докато той 
бъде построен, (в най-добрия случай след две до три години) - 
обстановката в региона може радикално да се промени”.

Румънският министър на транспорта Траян Басеску, който 
придружава премиера Василе в София, бил много остър в от
хвърлянето на българското предложение. При това той го 
нарекъл "чист сантиментализъм”. Този негов речник бил пре
ценен като недипломатически и като такъв станал предмет на

Бременността при девойките не е престъпле-

редица коментари, - както в домашната, така и в чуждестран
ната преса.

Както е известно, София желае мостът да се построи между 
Видин и Калафат, т.е. между Лом и Расту, докато Букурещ 
настоява новата комуникационна връзка да бъде построена по 
на изток - между Никопол и Турну Мягуреле.

Министърът Басеску по присъщия за него директен начин 
заявил в София, че "Румъния никога няма да се съгласи такъв 
мост да се построи в западната част на реката, понеже това е в 
разрез с нейните икономически и геостратегически интереси”, 
с което предизвикал нова румъно-българска дипломатическа 
разпра.

В Букурещ се подчертава, че главният аргумент на Румъния 
спора със София по отношение на новия мост през Дунава 

съдържа в себе си и "важен геостратегически вектор”, а име
нно, Румъния желае да пренасочи транспорта от Западна и 
Централна Европа към Близкия Изток и Централна Азия, така 
че да минава през нейна територия. В това отношение на Румъ
ния й е необходима магистрала, която да свързва Будапеща с 
черноморското пристанище Констанца”. В такъв случай вто
рият мост през Дунава ще загуби своето значение, доколкото се 
намира в югозападната част на Румъния, в мъртвия ъгъл .

Освен това, в Букурещ често се посочва, че "въпросът на тоя 
регион” за Румъния може успешно да бъде решен с довършва
нето на проекта "Гердап -2”.

1990 г.
86 000 деца са се родили в България през 1996 оманшгге и СПИН.

БЪЛГАРИЯ - КООРДИНИРАЩ ЦЕНТЪР
През тази седмица Министерството на вън- г-жа Михайлова. Ще се опитаме да убедим коле

тните работи предвижда серия от консултации с гите си от Югоизточна Европа в тази идея, тъй 
политическите сили за обсъждане на българската като във всяка една държава ще бъде създаден 
позиция по събитията в Косово. Това съобщи мин- регионален център по борба срещу една от не-
истърът на външните работи Надежда Михай- традиционните заплахи, посочи тя. Тъй като Бъл-
лова след заседание на националния изпълните- гария има средищно географско положение, смя- 
лен съвет на СДС. таме, че това е възможност, която, ако съумеем

Регионалната политика може да изиграе уск- да реализираме, ще бъде от интерес за двустран- 
оряваща роля за основните приоритети на Бъл- ните и многостранните ни отношения на Балкан- 
гария - присъединяването ни към Европейския ите, подчерта външният министър, 
съюз и НАТО, каза г-жа Михайлова. Осъзната е Надежда Михайлова смята, че в усилията на 
необходимостта от активна регионална политика правителството, парламента и администрацията 
и това съвпада с интересите ни за развиване на за отпадане на шенгенските ограничения тряов< 
България като инфраструктурен и транспортен да се включи всяка структура на обществото, з 
център на Балканите, като център, който произ- щото въпросът за възстановяване на доверие 
вежда сигурност, заяви тя. България е от особено значение. Според нея г°

По отношение на трафика на наркотици, хора ма крачка в тази посока са предприетите от Р 
и оръжие много е възможно България да съумее вителството мерки за пресичане на незакон 
да извоюва ролята на координиращ център, каза трафик.

в

Милан Петрович

о 17 ЮЛИ 1998 г.



ОБУЗДАВАНЕ НА 

ЛОБИТО НА 

ВНОСИТЕЛИТЕ

СПОРЕД ДОПИТВАНЕТО НА АГЕНЦИЯ "МАРК-ПЛАН"

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ Е 
ПОЛИТИК, КОЙТО СЕ РАДВА НА 

НАЙ-ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ СРЕД 
ГРАЖДАНИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

(От 1-ва стр)

и от несъответстващ, почти двойно 
голям внос и то твърде често на такива 
продукти, които пряко нарушават 
ициите на родните производители.

Докато пласментът на наши селскос
топански и

по- Сред първите продукти, които 
наскоро ще получат нови, по-ви
соки защитни цени, ще бъде 
млякото - оповестиха специал
исти в съюзното правител
ството. Скотовъдите най- 
вероятно ще получат 60 пари за 
една маслена единица, така че 
производствената цена на 
млякото ще възлиза на около 
3,4 динара. Това значи, че цената 
на дребно би била около 5 ди
нара за един литър мляко.

• В допитването на ”Марк-план”, проведено през май тая година югославският 
президент получил най-голямо доверие от анкетираните 1400 граждани в Сърбия и 
Черна гора • Жителите и в двете републики имат най-голямо доверие в Югославската 
войска, докато най-голям проблем в държавата е обстановката в Косово и Метохия
• Стабилно бъдеще на съюзната държава

Югославският президент Слободан 
Милошевич е политикът, който се радва 
на най-голямо доверие в страната - ус
тановено е при допитването на агенция 
"Марк-план", проведено от 22 до 27 май 
тази година с анкетирането на 1403 граж
дани на Сърбия и Черна гора.

От общия брой запитани най-много са 
гласували доверие на Слободан Мило
шевич, чиято популярност, в сравнение с 
допитването на "Марк-план” от ноември 
миналата година се е увеличила стри про
цента. Популярността на президента Ми
лошевич в Сърбия е още по-голяма - по
казало допитването.

Воислав Шешел е на второ място, кой
то същевременно е и политикът, чиято 
популярност е намаляла най-много. Как- то. 
то съобщи на пресконференция Жозеф 
Лончар, директор на агенцията ”Марк- 
план”, в сравнение с ноември миналата 
година популярността на Шешел е спад
нала с 5,2 процента.

За рейтинга на Вук Драшкович и д-р 
Зоран Джинджич Лончар казал, че се от
чита "постоянно спадане.”

Воислав Кощуница, председател на 
ДСС, в момента е по-популярен от Зоран 
Джинджич.

Изследователите от ”Марк-план” са 
анализирали и това какво е доверието на 
гражданите в съюзните и републикански 
институции. Най-голямо доверие сред 
съюзните органи жителите на Сърбия са 
оказали на Югославската войска, докато 
сред републиканските, това е полицията.
В Черна гора хората имат най-голямо до
верие в Югославската войска и Съюзното

■
поз-

хранително-вкусови изделия 
на външния пазар през миналата година 
започна да спада, ние сме купували чуж
ди стоки безразборно, така че тяхната 
стойност и тоя

I правителство.
Обстановката в Косово и Метохия 

представлява най-големият проблем в 
съвместната държава - кайто за граждан
ите в Сърбия, така и в Черна гора. Чак 
44,1 % от запитаните граждани в Сърбия 
са посочили тоя проблем на първо масто, 
а същото направили и 34,6% от граждан
ите в Черна гора.

Корупцията и различните злоупотре
би представляват вторият най-голям про
блем в държавата, за който са загрижени 
38,4 % от гражданите в Сърбия и 31,4% от 
жителите в Черна гора. На трето място в 
Черна гора е проблемът за отношенията 
между членките на федерацията, докато 
в Сърбия тоя проблем е на последно мяс-

Гражданите в Сърбия най-много са 
обезпокоени още и от престъпността, 
спадането на жизнения стандарт, инфла
цията и безработицата, докато черногор
ците се обезпокояват от трудностите в 
стопанството, безработицата, както и от 
икономическите мероприятия от страна 
на международната общност.

Гражданите и в двете републики виж
дат в бъдещето съюзната държава като 
федерация и то 35,1% от населението в 
Сърбия, т.е. 39,8% -в Черна гора.

Недоразуменията между двете членки 
на Федерацията, по мнението на граждан
ите в Сърбия и Черна гора трябва да бъ
дат решени чрез договор на двете страни. 
За такъв начин на решаване на всички 
проблеми са се изказали 54,6% от жите
лите в Сърбия и 43,6% в Черна гора.

път достигна рекорда от 
същия период миналата година - 313,8 
млн. долара. Нека да посочим, че от яну
ари до края на юни сме изнесли храни
телно-вкусови и захарни изделия на 
стойност 8,9 млн. долара, а през същия 

период са били внесени такива про
дукти за 81,7 млн. долара, което е девет 
пъти повече!

този

вкусовата промишленост. Само през ми
налия месец вносът на такива продукти 
е бил двойно по-голям от скромния износ 
(55,2 млн. долара внос срещу 29,1 млн. 
долара износ). Миналогодишният дефи
цит беше 300 млн. долара и най-вероятно 
тазгодишният няма да е по-малък. За
това мерките за ограничаване на вноса и 
допълнителното стимулиране на износа 
на селскостопанска продукция би тряб
вало да помогнат на родните произво
дители. които вече губят дъх, от една и 
да обуздаят търговското (на вносите
лите) лоби, което се бори упорито за да 
си запази завоюваните вече позиции на

ГОЛЯМ ДЕФИЦИТ
- Очевидно е, че е крайно време да се 

предприеме нещо. През последните две 
години Югославия отчете дефицит от 5 

рда долара във външната търго
вия. Най-неблагоприятна е обстановка
та в селското стопанство и хранително-

милиа

До 14 юли са ожънати 500 
хиляди хектара, което е 61% от 
засетите с пшеница площи у нас 
и вече са прибрани повече от 2 
милиона тона зърно, каза репуб
ликанският министър на 
селското стопанство Йован 
Бабович. Очакваме 
тазгодишната реколта да над
мине три милиона тона хлебно 
жито, което значи, че ще имаме 
достатъчно пшеница за 
домашните ни потреби, както и 
за стратегически резерви.

пазара.
Воислав Станкович смята, че новите 

мерки на Съюзното правителство, с кои
то се ограничава вносът на стоки за ши
роко потребление бърз още дадат поло
жителни ефекти. "Наблюдавано дълго
срочно обаче, всяко прекалено админис
триране във външнотърговския режим 
може да окаже негативно влияние върху 
стопанските субекти, защото реална е 
опасността някои фирми да злоупотреб
ят с положението си и да започнат да се 
държат като монополисти.”

"ПОЛИТИКА"ДРУГИ ПИШАТ —— ——

ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ

СЛОВАЦИТЕ В БОРБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА СИ
разнообразна издателска и информационна дейност на словаците у нас • Образование на майчин език от основното училище до факултета • Как да се преодолее 

между предвидените от закона възможности н реалното положение в отделните области
• Богата и 
несъответствието

жизнена среда - посочи Растислав Сурови.останалите на сръбски. В средните училища 
1700 ученици, от които 304 са се учили на майчиния си 

В полувисшите институти са следвали 69 словаци, 
докато във факултетите - 249, които са слушали лекци
ите на сръбски език, с изключение на следващите сло
вашка филология във Философския факултет в Нови 
Сад.

е ималоГрад Бачки Петровац е общественият, културен и 
исторически център на словаците в Югославия, които, 
съвместно с останалите народи и народности във Вой- 

повече от 250 години. Бачки Петровац

ПРОБЛЕМИ И ПРИМЕРИезик.
Председателят на Матицата на словаците 

като един от проблемите факта, че в тази асоциация не 
могат да бъдат доволни от онова, което се нарича ”де 
юре” и "де факто”. Той поясни, че става дума за това, 
че правовото регламентиране, като се започне от Кон
ституцията на СР Югодславия и на Република Сърбия 
до конкретните закони с добро, но че на практика то не 
се прилага последователно или се прилага със значи
телни трудности. Господин Сурови посочва и 
конкретен пример:

- Според член 5 на Закона за основното образова
ние, децата от националните малцинства могат да се 
учат па майчин език или двуезично, доколкото в първи 
клас се запишат най-малко 15 деца, а може и по-малко 

брой при съгласие на просветния министър. В 
малките среди обаче, в които има малко словаци и още 
по-малко първолачета е много трудно на практика да 
се осъществи правото на образование на майчин език. 
Освен това според член 69 на същия закон обучението 
по отделните предмети може да се провежда само от 

лифицнранп преподаватели (с виеше образование), 
за които не е задължително да знаят и словашки език и 
поради липса на такива кадри от редиците на словаците, 
обучението може да се провежда на сръбски език. По
ради това се стига и до топа словашки деца да слушат 
лекции по отделните предмети на немайчин език.

Господин Сурови посочва, че тези два характерни 
примера до голяма степен потвърждават видимата по
степенна асимилация на словаците, макар че за това 
явление не съществува сериозен анализ нито пък ня
какво научно изследване.

С цел да се премахнат 
проблеми, в Бачки Петровац бе активизирана Мати
цата на словаците в Югославия.Видими са резултатите 
от нейната дейност, преди всичко в конкретните видове 
акции за
югославските словаци.

посочиводина живеят 
е седалището на Матицата на словаците в Югославия. 
Сформирана още през 1932 година, след две прекъс- 

дейността си през 1990 година.вания тя възстанови
Матицата на словаците инак работи по принципа 
самофинансирането, като получава определена помощ 
от покрайнинските органи във Войводина и значителна 
помощ от страна на Общинската скупщина в Бачки 
Петровац.

Председателят на

на
СПИСАНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Според данните, които получихме от събеседника 

ни може да се каже, че информационно-издателската 
дейност на словаците във Войводина с на високо рав
нище. На словашки език се печата седмичник!,т ’ Хлас 

)ду”(с тираж от около пет хиляди екземпляра), след 
"Ровина" - месечен магазин за забава, "Взлст 

списание, "Зорничка” сииса- 
де гадта в основното училище и литературното 

"Нови живот", което е с тримесечна нерио-

съвсем
Матицата Растислав Сурови под

личертава:
- Според устава си Матицата е самостоятелна, не

партийна и неконфесионална обществена институция 
на югославските словаци, в която доброволно могат да 
се включат и хора от другите народи и народноез и в 
страната, както и словаци, които живеят извън гра
ниците на на СР Югославия. Основните й цели са раз
витието реализирането и опазването на колективните 
нрава на словаците в Югославия, т.е. идентичността им 
в много области: просветното дело,науката, култура та, 
изкуството, издателската дейност, обществено! о ин
формиране. Ние настояваме за последователно ос ьще- 
егвяване на практика на всички малцинствени права, 
предвидени от Конституцията и законите, както и от 
международните конвенции. Нашата задача е на ком
петентните органи и други институгщи да пошчваме и 
да ги предупреждаваме за евентуалните нередности в 
регламентирането на тези права, практическото * 
!Гри—иеи практическото ос-мцествяшше намря
ната на словаците в гьотвътствие с тези на народи ге 
другите национални малцинства в Югославия. 
ТасгислГв Сурови припомня, чс според линиите от 

населението, в предишна

това
като младежко месечно
ние за
списание
дика.

от този

словашки език в Ра- 
п из-

Редакцията на прог рамата па 
дио-телевизия Сърбия -113 Мони Сад подготвя

ежедневни, седмични и месечни предавания палъчва
този език, а от преди известно време и местният теле
визионен център в Бачки Петровац излъчва ежедневни 
предавания на словашки език. Програма на словашки 
език ежедневно излъчва и Радио Нови Сад, а в рамките 
на локалните радиостанции на много места във Вой- 

така съществуват редакции, които иод-

кна

водина също 
готвят и излъчват програми па словашки език.

- Във всяко селище, в което живеят словаци има 
културен дом, библиотека с читя- 

мбулатория, твърде активни кул гурио- 
а н повечето от тях и само- 

Най-вктивии сп сп-

ИМ черква, училище 
лигцс, здравна а 
художествени дружества, 
дейни театри и спортни дружества, 
модейнитетеатри в Бачки Петровац, Ковачица и Стара 
Назова чиито изпълнения са па завидно равнище. Ис- 

,,а подчертая, чс особено през последните няколко 
самооблагане жителите в сло-

ТПКИВП 11 подобни 1111 ИСГО

(малко повече от 80%).По това 
е имало 5 387 ученици -

кам
години чрез местното 
нишките селища успяха да решат много комунални про
блеми и допринесоха за благоустройването на своята

опазване на националната идентичност нарани главно във 
гговядат евангелизма 
време в основните училища 
словаци, 3 892 от които са се учили на майчин език, а
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ПРЕДКОНГРЕСНА СРЕЩА И РАЗГОВОР СЪС СЛАВИЦА ПЕНЕВА ОТ БОСИЛЕГРАД, 
ДЕЛЕГАТ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СРЪБСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ОБНОВЛЕНИЕ

ВСИЧКИ ФАКТИ СА 

НА СТРАНАТА НА 

СЪРБИЯ

ДА СЕ АФИРМИРАТ 

ОСНОВНИТЕ 

ПРИНЦИПИ НА ЮЛЕкстремните н неразумни искания за прекрояване на балканските 
граници и всекидневните злодеяния на терористите постепенно 
отварят очите на целия свят, заяви Драшкович

На пресконференция вън вторник председателят пн Сръбското 
движение за обновление (СПО) Вук Драшкович заяви, че тази 

да бъде приета постоянната мисия на ОССЕ и

одолявансто на сегашната 
кризисна обстановка и навли
зане в нов, по-добър и цивили
зован живот.

* За какво бихте говорили 
на Конгреса?

- Ще цитирам думите на г- 
жа Мира Маркович, която каз
ва: ”Слсд всичко, което ни се 
случи ирез последните осем го
дини, аз бих въвела друг прин
цип във финансите, икономи
ката и глобалната политика. 
Този принцип би бил: в про
цеса на възобновяването на 
обществото предимство да 
имат онези категории от насе
лението, които са най-застра- 
шени - бедните, децата и жени
те. Тоя принцип може би няма 
икономическо 
обаче моралното е тук. И то 
поради две причини: първо, 
факт е, че за бедните хора, же
ните и децата в трудните вре
мена е най-тежко и второ, че 
тези категории от хора най- 
малко имат вина за тежката 
обстановка, в която се намира 
обществото ни, а най-често 
жертви са именно те.”

Посоченият цитат на ува
жаемата г-жа Мира Маркович 
излъчва благородство и ху
манност, които са и мое жи
тейско и професионално кре
до. Като лекар аз апелирам за 
още по-добра, качествена и 
съвременна здравна защита на 
всички хора. Защото винаги 
трябва да имаме предвид фак
та, че само здрави родители 
могат да имат здрави поколе
ния. а това е една от основните 
предпоставки за благосъстоя
нието на нашето общество.

М. Янев

Предстоящият Първи кон
грес па Югославската левица 
представлява предизвикател
ство за всички членове, вклю-нартпн се застъпва 

други международни организации в нашата страна, защото, както 
обясни той, "всички факти са на наша страна и пие няма какво да 
крием".

"При пълно сътрудничество със света, приемане ма между
народните представители, непрекъснато предлагане на преговори 

Ибрахнм Ругова и неговия тим п държавна платформа за 
тономня на Космет в Сърбия в съзвучие с най-високите европейски 
стандарти се създава възможност за едновременна и епергича бор
ба с тероризма", изтъкна Драшкович па пресконференцията.

По неговите думи, светът и Европа постепенно щ> 
шението си към Сърбия и албанския тероризъм, 
стремннте и неразумни искания за прекрояване па балканските 
граници и всекидневните злодеяния на терористите отварят очите 
на целия спят. Сега е нашият ред да интензифицираме сътруд
ничеството си с международната общност и да насочим тези про
цеси в правилната посока \

чително и за членовете па тази 
политическа сила в Ьосиле- 
грпдека община, които трябва 
да покажат способностите си 
за организиране и мобилизи
ране па всички онези, които 
искат да дадат своя принос при 
изнамирапето на най-целесъо
бразни мероприятия за ускоре
но преодоляване на обществе
но-политическите, 
ческите и стопанските затруд
нения.

липа

оменят отно- 
тъй като ек-

икономи-

Членовете ма Югославска
та левица от Носилсградека 
община ще бъдат представява- 
ни на Конгреса от д-р Славица 
Пенева, лекар-специалист п 
Здравния дом в Босилеград. 
Това и бе повод ът за разговора 
пи с нея.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАДИКАЛИ ОПОВЕСТЯВАТ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ Д-р Слчншш Пенева е 

родена чрез 1956 година а 
Босилеград, къдешо 
зчаършач основно н средно 
училище, ч медшишеки 
фчкулшем ч Ниш. След 
шоач ейеиичлизирч 
медишиш йо шрудч. Ош 
19КЗ години работи и 
Здравния дом в Босилеград.

политически.

оправдание.

ПРОГРАМА ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПОЛОЖЕНИЕТО В 

ДИМИТРОВГРАД

* Като лекар и член на тази 
политическа сила какво очак
вате от Първия конгрес на 
ЮЛ?

- Преди всичко искам да ка
жа, че Общинският отбор на 
Югославската левица ми оказа 
голяма чест, като мс избра за 
делегат на Първия конгрес на 
тази политическа сила, в която 
аз членувам от самото й сфор
миране. Не крия, че съм много 
развълнувана, защото това щс 
бъде моето първо участие на 
едно толкова важно партийно 
събрание. От Конгреса очак
вам още повече да утвърди ос
новните принципи от Деклара
цията: югославство, мир, пра
во на работа, здравеопазване, 
образование и информиране, 
равноправие на различните

идеологически, 
верски и други убеждения и 
преди всичко национално рав
ноправие. Борбата срещу на
силието и криминалността във 
всички сфери на живота, обра
зованието на всички равнища 
да бъде достъпно за всички де-

Общннският отбор на Сръбската радикална партия (СРС) от
ново излезе със съобщение, с което оповестява нови преждевре
менни локални избори до края на годината. Същевременно с това 
се оповестява програма от 50 точки, с която трябва да спечели 
доверието на избирателите в общината. В съобщението между 
другото се

"Стопанството на Димитровград е в отчайващо състояние и 
гражданите, които имат минимални заплати, нямат време да чакат 
следващата година, за да се промени положението. Общинският 
отбор на СРС в писмена форма е осведомил всички министри от 
СРС в правителството на Сърбия за тежкото положение в общи
ната и те настояват да помогнат в преодоляването на тежкото 
положение в града.

Екип от специалисти към Общинския отбор на СРС, съставен 
от икономисти, юристи, инженери и други интелектуалци, е изра
ботил програма от 50 точки, която засяга всички сфери на об
ществения и икономически живот в Димитровград. Тази програма 
ще бъде публикувана, когато дойде време, в списанието на СРС 
"Велика Сърбия".

Макар че работи при много трудни условия, без помещения п 
със скромни средства, СРС в Димитровград с голям ентусиазъм се 
стреми да възвърне самочувствието на гражданите и да им даде 
възможност от почтена работа да живеят достоен живот. СРС все 
повече укрепва и в нея вече членуват над 30 интелектуалци с 
полувисше и виеше образование. Това е сигурен показател, че 
политиката на СРС и на локалното ръководство на тази партия в 
Димитровград са правилни и приемливи за жителите на града.

"Но за да можем да проведем на дело програмата от 50 точки, е 
необходимо участието ни в локалната власт. Понеже най-вероятно 
до края на годината щс бъдат проведени преждевременни локални 
избори, ние, радикалите, се надяваме, чс гражданите на Димитров
град ще ни окажат доверие през следващите 4 години да осъ
ществим на практика нашата програма. Нашите съграждани са 
достатъчно умни да преценят кому щс дадат 
съмняваме в това," се казва в края на съобщението, подписано от 
Кирил Младенов, председател на Общинския отбор на СРС в Ди
митровград.

казва:
ца и младежи са моите надеж
ди. които, вярвам, ще се сбъд
нат след Конгреса. Впрочем, 
реализацията на тези и редица 
други принципи, съдържащи 
се в програмните определения 
на нашата партия, е единстве
ният път и възможност за пре-

ДИМИТРОВГРАД

” ЮЛ ПРЕЗ ЮЛИ”
В рамките на вече традиционната акция на книги и учебни пособия.

Югославската левица ”10Л през юли” Общин
ският отбор на ЮЛ в Димитровград е приел мейството на Иванко Димитров, неотдавна по- 
програма за дейности, които щс се проведат чннал член на Общинския отбор, във вид на 
през юли месец. Освен активностите, свързани стипендия на дъщерята му Теодора, която е 
с юлските празници - 4 п 7 юли, в конто ЮЛ взе ученичка в осми клас. Стипендия ще бъде 
най-активно участие, хуманитарна помощ ще дадена и на Далнбор Първанов, който е редовен 
бъде дадена на Дома за стари и пенсионери в студент в Електронния факултет в Ниш. 
Димитровград, единственото такова заведение 
на територията на Пнротски окръг. Помощта мата на ЮЛ предвижда оказване на помощ на 
е под формата на лекарства и сродства за хи- най-значителните фирми за развитието на об- 
гпеиа - най-необходимите за старите хора неща. шината. Това са ГИД и "Свобода”. Предвидено 
На ученическата кооперация ще бъдат дарени е преди всичко ангажиране за свързване на сто

панството на окръжно ниво, което конкретно 
означава възможно свързване на ГИД и ”Ти- 
гар” и преодоляване чрез това на нелоялната 
конкуренция между двете фирми. ЮЛ ще ока
же помощ на ГИД при реализация на иска за 
кредит от Фонда за развитие на Сърбия. Този 
кредит би трябвало да се използва за реали
зация на програмата за производство на кау
чукови нишки, за което е получено съгласието 
и на Министерството на индустрията. Сгой- 
ността на тази програма е 4 милиона и 623 
хиляди динара.

Предвидено е също така да се окаже помощ 
и на конфекция "Свобода”, която също има иск 
към Фонда за 3,5 милиона динара за обороти 
средства и за машини. Освен това, през юли ш 
се организират и редица други активности.

Своеобразна помощ ще бъде оказана на се-

Когато става дума за стопанството, програ-
своя глас н ние не се

д.т.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ОТБОР НА СПС
Днес в Босилеград ще се проведе заседание на директор на "Автотранспорт”, Милан Миланов, ка- 

Общинския отбор на СПС, на което ще бъдат об- сиер в Основното училище, Иван Тончев, директор на 
съдени няколко въпроса. Очаква се членовете на ОО явното предприятие "Услуга”, Живко Стоилков, 
на СПС да посветят на-голямо внимание на пробле- строителен инженер в службата на Общинската скуп- 

на младежта със специален акцент върху въп- щина, Нада Стойнева, главен и отговорен редактор на 
роса за трудоустрояването им и на функционирането Радио Босилеград и Васил Стаменов, инжинер-ле- 
на локалната власт. совъд в Горското управление. Кандидат за член на

На заседанието ще бъдат избрани нови членове на Окръжния отбор на СПС във Враня е д-р Крум Накев. 
Общинския отбор. Кандидати са: Ивалчо Станчев,

мите

м.я. .
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ГИД ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

ВРЪЧЕНИ КЛЮЧОВЕТЕ ОТ 
СОЛИДАРНИТЕ КВАРТИРИГОДИШНА ПОЧИВКА 

ЗА НОВА ГОДИНА На пет фирми в Димитровград председателят на Общинската 
скупщина Никола Стоянов връчи ключовете от солидарни квар
тири на малко тържество, състояло се на 9 юли тази година

По една квартира получиха "Градня”, ”Сточар”, "Търгокоп”, 
ГИД и "Свобода”, въз основа на Йредварително уточнени от синди
ката критерии. Фирмите ще раздадат получените квартири на свои 
работници въз основа на свои критерии.

Както изтъкна председателят на Изпълнителния отбор на 
Общинската скупщина Зоран Геров, такива квартири не са строени

™Е'г" """ември и Нова година. ПричинатЕзп тпт ‘,-пг, „ Се отиася д0 Ръководството, ”и тук
ред директора Иван Марков, е във фактт че пт ПрИНЦИПЪТ за г1ълна конкуренция между
началото на годината до сега потлй неоптп кадРите °,Т Директора надолу и така ще бъде и 
дани причини, както „Дпорад„ ^”Иавар,"яР са Л1НапРед- за1цото е наша ориентация, 
изгубени три работни седмици. Това 
викало неоправдано удължаване на 
за реализация на сделките с

масово

е в

е предиз- 
сроковете 

чуждестранните 
партньори. Предвид това, че става дума за изде
лия, които са свързани с определен сезон (обу
вки преди всичко), то сроковете непременно 
трябва да бъдат спазени, а евентуалното от
срочване да е възможно по-малко.

От друга страна, прекъсване

Скупщината на ГИД на 19 юни тази година 
избра нов Управителен отбор на предприяти
ето от 15 члена. За председател е избран СА- 
ША МАНЧЕВ, икономист, комерсиален ди
ректор на ГИД. Членове са Даниела Костова 
Пейчева, финансов директор, Жнка Глнгоров, 
ръководител на металния цех, Георги Пър
ванов, ръководител на цеха за поддържане на 
машините, Стефан Виденов, директор на про
изводството, Даница Иванова, шеф на ТТ-сек- 
тора, Синиша Панов, главен инженер в ГИД, 
Миодраг Иванов, ръководител на АОП в 
ГИД, Данка Георгиева, инженер технолог, Зо
ран Делетнс от фирмата ЛТР от Белград, Зо
ран Динич,икономист от НОВЗА от Белград. 
Радослав Цакич от НОРДИК от Белград, 
Бранка Попович от ХЕМПРО от Белград и 
Новко Сотиров от НОКИ от София.

на производ
ството поради годишна почивка в момента би 
представлявало блокиране на джиро-сметката 
както и спиране по-нататъшното производст
во. А то в момента е предназначено главно за 
износ, но въпреки това не е достатъчно 
работа на фирмата, и за изплащане на заплати. 
Що се отнася до производството, правят се уси
лия то да се доведе до желаното равнище и за 
целта се правят ежемесечни анализи на произ
водството и всевъзможни видове контрол. За- 
щото единствен начин за повишаване на запла-

и за

от 1992 година поради факта, че много малко средства са се съби
рали. Става дума за така наречения "солидарен жилищен динар”, 
който се отделя във всяка фирма. Но поради всеизвестни причини 
събраните средства са били незначителни. От 1994 година вече 
започва по-реален прилив на тези средства, така че през 1997 година 
са създадени условия да се започне строеж. Избрана е една от 
солидарните жилищни сгради, където върху равния покрив са 
доизградени пет квартири със 190 м2 обща ползваема площ.

Едновременно с връчването на ключовете от квартирите на 
фирмите, е подписан и нов договор между Общинската скупщина^ 
’ Градня” за строеж на още шест нови квартири на площ от 290 м . 
Новите квартири ще бъдат надстроени на същата сграда. 
Стойността на предвидените работи е 1 141 000 динара. Строежът 
започва веднага, а квартирите трябва да бъдат довършени до края 
на март следващата година. С изграждането на споменатите квар
тири се разрешават няколко проблема-определен брой работещи 
заети получават квартири, сградите вместо равни получават нор
мални покриви и се обезпечава работа за строителната фирма.

На тържеството присъстваха и представители на Общинския 
синдикален съвет, който е един от инициаторите за тази благородна 
акция.

тите е увеличаване на производството и по
вишено качество. А напоследък, когато става 
дума за качеството, в ГИД няма място за хвал
би. За това сигурно допринася и общото по
ложение в предприятието, което Марков пре
ценява като опасно за съществуването на фир
мата. Според него определени хора продъл
жават да усложняват обстановката, което пре
чи на ръководството за организирането на Пък и условията за работа, и общото поло- 
необходимата технологична дисциплина в про- жение налагат работата да бъде явна, а тук 
изводството. Конкретен проблем представлява локалните средства за масова иформация мо- 
и влизането в сила на една присъда, според гат значително да ни помогнат”, категоричен е 
която на един от работниците трябва да бъдат директорът на ГИД Иван Марков, 
изплатени 17 000 динара, "което е противно на 
интересите на всички работещи в ГИД. Какво

Управителният отбор вече е провел пър
вото си заседание, на което е разисквано за 
положението в ГИД и предприемането на мер
ки за по-ефикасна работа.

А.Т.

АКТУАЛЕН ВЪПРОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
А.Т.

КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО 

НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ?
ВРАНЯ

ОЩЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА СИМП0
От неотдавна колекцията от признания на Холдинг компания 
СИМПО от Враня е обогатена с още една награда - грамота на 
потребителите ” Велики светионик ’98”

Тази грамота СИМПО получи след като през юни тази година се 
проведе анкета, в която потребителите трябваше да отговорят на въп
росите: коя е най-добрата югославска фирма; кои югославски изделия 
се ползват снай-голяма популярност сред домашните потребители; коя 
югославска фирма има най-голям престиж в чужбина и кон югославски 
изделия са на световно равнище и задоволяват световните стандарти?

Анкетата, в която са участвали над 2000 потребители, е проведена от 
Центъра за маркетинг "Марк-План" от Панчево в 42 града в Югославия. 
Според резултатите, убедително най-много точки от всичките четири 
въпроса спечелиха изделията на СИМПО. Така тази вранска Холдинг 
компания с 43,9 на сто от анкетираните потребител и беше провъзгласена 
за най-успешна югославска фирма, пред ”Шарк”, "ИНД Югославия", 
"Бомби", "Токово", Елсктростоианството на Сърбия, "Мерима", "Ру
бин", "Югопстрол", ЮМКО и други предприятия и фирми.

Грамоти получиха и генералният директор Милан Николнч, под
председателите на Компанията: Миодраг Таснч и Антония Митрович 
и директорът на сектора за външна търговия Ружица Стошич, както 
и Лиляна Зоркнч, помощник на подпредседателя за информиране.

Благоприятните условия за 
интензивно селско стопанство,
преди всичко за животновъд
ство, богатите, но все още не
изследвани докрай залежи на 
минерални суровини, големи
те площи гори, незамърсените 
планински води и въздух са 
природни ресурси, които Боси- 
леградска община трябва да 
използва, за да ускори иконо
мическото и стопанското си 

Но пълноценноторазвитие.
използване на тези завидни 
природни потенциали не е по Щк 
силите на общината. Затова е Щ

-

необходимо още по-голямо ан
гажиране на съответните ре
публикански органи и инсти
туции. В противен случай те 
ще останат неизползвани, а об
щината все повече ще изостава

ЩА ьл
м. я.

Босилеград: Ресурсито са огромни
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

тата среда, налице са чудесии условия за разви- 
ВРКактоев^че е известно, мо инициатива на пра- тип на риболова и пчеларството, както им 
вителството на Сърбия Републиканският фонд ча отглеждане и сьбирлпе на (преки плодове и 
па1ви™е изготви ^програмаза развитието на Ьо- лечебни билки, които също така изобилствуват развитие изготви програма I |(ся ссл_ „ общината. С други думи, очаква се целият
еилеградска община а ю кат0 основа1 край да станс една голяма естествена фабрика
ското стопанст Р тзнинч И за производство на екологично чиста храна,
Жр^ТаЙГкъм Югославската стопанска която все повече се търси на домашни, и све- 
камара неотдавна поде инициатива за угочняванс т%Еайки'предгшд всичко това, а и въз основа 
на дългосрочна сгратегтп:а ра *в“™ община на решението на правителството па Сърбия да 
ските краища, към които спада и наша гаоощипа. I иа домакинства, които имат
В обоснованисто на инициативата на От Р< • Сти желание да се занимават със сел-
аграра се посочва, че най-перспсктивни възм- ' ,|Ска „сйност, неотдавна вч.в Враня
ности за развитието на тези краища има гж - витсли Министерството за селско
новъдството, пчеларството, риболови стопанство и па Общинската скупщина в Бо-

стопанство и преди всичко животновъдство ■ Езподитсли от нашата община. Два-
ще имат предимство, С въвеждането на съог- пански "Р° „ "°гИ използват за овцеферми, в 
встни агротехнически мерки трябва да се уве- “а ™ „во и рибарство,
личи производството на отделни култури, а ка- другите юлс, »
то се имат предвид природните условия, неза-
мърсенитс планински води искологичио^ ■

МАЛКО ГЪБИ
- МНОГО ИЗКУПВАТЕЛИ
Въпреки че коситбптп е п пълен разгар, гьбарската треска в Босиле- 

градска община не секва. Берат ги всички, обаче заради неблагоприят
ните климатически условия, в сравнение е предходните години сега има 
по-малко гъби. Сега обаче изкупвателите са много повече. Изкупуват 
ги и обществени, и частни фирми и предприятия. Има и ангажирани 
лица, които изкупват за фирми от вътрешността, или пък обикалят 
селата и незаконно се занимават с изкупване на гъби.

Трябва да се подчертае, че изкупвателната цена на гъбите, която 
предлагат различните фирми, не се различава много. Така например 
най-разпространената гъба - манатарката, която и най-много се търси, 
се изкупва за 110 -125 динара, общественото предприятие ’ Напредък 
за един килограм сухи гъби без оглед на качество изкупва манатарката 
за 110 динара, частното предприятие "Ано" от Райчиловци плаща по 125 
динара, а "Омкомерц" - по 120 динара.

Интересно е и това, че засега само 
вищица” от Босилеград изкупва н лековити билки, макар че в 
община виреят много и най-различни лековити билки: мента, звъника 
(кантарион), коприва, както и всички видове горски плодове: ягоди, 
малини, а скоро ще узреят и боровинките. М.Я.

частното предприятие "Драго- 
нашата

М. Я.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕОТ 28 ДО 30 АВГУСТ - "ДНИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО -НИШ 98

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 

ПРЕЗ АВГУСТ
ДА ИМА РЕД В 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА МЕД Август с топъл като юли. В пчелните семейства пилото е на
маляло на 4-6 пити. Пчелите започват да пренасят меда от крайни те 
пити към средните, по-близко до пчелното кълбо. Търтеите са 

изгонени. Кражби могат да се появяват при отва-окончателно
рянсто на кошерите, а пчелите засилват охраната на входовете и 
често може да се наблюдава борба с пчели крадци или оси.

Пчелите събират нектар от синапа, балканската чубрица, царе- 
слънчогледа, тютюна, а събират и манов мед от игнолист- 

от жълъда на дъба.

- Манифестацията ”Дии на установили връзки и с произво- 
- Ниш '98” ще се дителите на пчеларско оборуд-нчеларството

проведе от 28 до 30 август па ване и на лекарства за ичелитеот 
главната улица в Ниш - ' Побе- съседна България, 
дина”. В нея ще могат да участ
ват всички пчелари и нронзво- Югославската сШоСишска кама- 
дители на съоръжения за пче- ра готви Програма па иншензи- 
ларството, конто своевременно фикаиия па развитието па По- 
се явят на Организационния от- луПлапииските и Планинска
бор, сформиран в рамките на краища в страната, в конто чен материал. Ерозивните тср- 
сдруженнето Матнца” в Ниш и Пчеларството заема важно мяс- епи досега бяха залесявани пре- 
които платят котизацнята в раи- то. Какви са действителните, димно с иглолистни дръвчета, 
ностойност на пет килограма условил за това Преди всичко в Мие, заедно с пчеларите, можем 
мед - каза секретарят на Сдру- нашите общини? да въздействаме и вместо с иг-
жението и член на Органнзаци- - Условията за развитие па лолист пи, ерозивните терени да 
онния отбор на манифестацията пчеларството в южната част иа бъдат залесявани с акация. И 
Порица Стойчев. Това е цената, нашата Република, в това число ползата естествено ще бъде 
за която ще се получи сергия за и в Димитровградския и Босис- многостранна, 
излагане и продажба на собст- леградския край са изключигел-

вицата.
ните дървета и

Паша има още и в напояваните ливади - тавите.
• Отборът за аграр ня>м

Порица Стойчев Пчеларите трябва да извършват следното:
.,) Установяване на състоянието иа пчелните семейства
Извършваме преглед на пчелните семейства, защото се завъ

ршва настоящата и започва новата пчеларска година, понеже от 
подготовката за презимуване на пчелите зависи и развитието им 
през пролета на следващата година.

Прегледът се извършва привечер или сутрин рано с всички 
мерки, за да се избягнат кражбите. Чрез прегледа установяваме 
количеството и качеството на меда, прашеца и питите, здравното 
състояние на пчелите и техните количества, както и възрастта и 
качеството на майките.

б) Довършване на смяната на майките - сега е крайното време 
за смяна на старите и дефектни майки с оплодени майки или със

• Какви други резултати 
но благоприятни. Преди всичко очаквате, от Предстоящатавени изделия.

Тази манифестация има пре- това е климатът: пито е прека- манифестация? 
ди всичко образователен харак- лено топло, пито пък има много зрели маточници.

в) Снемане иа магазините от кошерите - извършваме като цен
трофугираме останалия мед, а след това взимаме всички ощетени 
и изхабени пити от плодника.

г) Спасяване иа търтеевите семейства през лятото
Това е необходимо, за да се открият навреме търтеевите се

мейства. Това става, когато отслабне летежът на пчелите на входа 
събират на входа като че ли търсят майката.

- С Ветеринарния институт в
тер - запознаване на гражданите влага. Освен това тези среди са Ниш сдружението ”Матица” е 
с меда и другите пчеларски изде- екологично чисти, тук има ог- сключило договор за проверка 
лия от една и информиране на ромнн площи естествени ливади, нп качеството на меда в тази част 
пчеларите за новите технологии така че се получава високока- на страната. По време иа самата 
и постижения в този стопански чествен мед, който е по-добър от манифестация специалисти от 
отрасъл, допълни той.

• Такива манифестации до обладават промишлените кул- качеството на меда и ще издават 
сега не е имало в Югоизточна тури, каквито са слънчогледът, сертификат за географското по- 
Сърбия. захарното цвекло,соята идр. Ед- текло на меда. Без такъв серти-

По’ на юг от град Сталач до инственият кусур, ако за такъв фикат занапред никой няма да 
сега изобщо не е имало такива може да се говори, когато става може да излиза на пазара. С 
манифестации, докато във Вой- дума за този район, са малкото други думи, целта е да се внедри 
водина и Шумадия те отдавна ве- акациеви гори. ред в производсвото на меда, да
че са традиция. Нашата мани- • Вие, госПодин Стойчев, се знае кой произвежда мед и 
фестация ще има международен работите каСПо юрист в Пред- какви критерии трябва да бъдат 
характер, защото се очаква уча- Прияшиешо ”Ерозия", чияшо удовлетворени, за да може про- 
стието и на специалисти от Бъл- задача е да се грижи за ерозии- дуктът да бъде изнесен на па- 
гария и Македония. Участието ните терени. Може ли вашето зара. От друга страна Ветери- 
си оповестиха д-р Пламен Пет- Предприятие да Помогне в това парният институт в Ниш ще тря- 
ров от Пловдив и д-р Стоимир отношение? бва да гарантира качествеността
Младенов от София, както и д-р - Разбира се. Моето иредпри- на всяко лекарство, което се 
Мишо Христовски от Скопие. Те ятие има организирано произ- употребява в пчеларството. Без 
ще изнесат лекщш за пчеларите водство на разсад на около 16 ха такава гаранция на пазара няма 
на тема ” Лекуване на пчелите от и можем да обезпечим за нуж- да могат да се предлагат и лекар- 
американска чума и други за- дите на гораните в тази част на ства за пчелите, 
болявания”. Освен това вече сме Републиката достатъчно поедъ-

тозн във Войводииа, където пре- ТОзи институт ще контролират и много пчели се 
Отваряме кошера и чрез гърбавото пило установяваме дали пчел
ното семейство е осиротяло.

Добавяме оплодена майка или маточник.
д) Мерки за развитие на пчелните семейства след медосбора 
С преминаването на медосбора започват грижите на пчеларя за 

на пчелните семейства. От подготовкатапредстоящото зимуване 
зависи зимуването и бъдещето им развитие през следващата го
дина.

Затова пчелите трябва да имат млади и качествени майки, и 
бодни площи на питите, достатъчно храна (10-12 кг. мед и 2-3 п 
с прашец) и да започнем с подбудително подхранване от 15 август.

Подхранването се извършва чрез разпечатването на бракувани 
и поставянето им зад преградната дъска. Също така можем да 

ги подхраним със сироп, а при недостатък на прашец в сиропа 
прибавяме мляко, извара или хлебна мая и даваме толкова храна, 
колкото пчелите консумират през нощта.

През август времето понякога е много горещо и сухо. Това 
затруднява отглеждане на пилото, понеже температурите са високи 

гнездото. Затова е необходимо да обезпечим чиста 
вода и пчелите спокойно да приготвят с водата храна за личинките.

За създаването на силни пчелни семейства използваме ПО
МОЩНИ МАЙКИ.

При смяна на двугодишните - стари майки - те се слагат в нуклеус 
с пчели и се подхранват. Тези майки снасят яйца и тези пити с 
прясното пило, а може и затворено пило, се пренасят в гнездото на 
основните семейства без пчели, а на края съединяваме основното и 
семейството с нуклеуса. По този начин имаме силно пчелно се
мейство при зазимяването с млади пчели, защото пчелите, излю- 
пенн през август и септември, зазимуват.

сво-
ити

пити

и няма влага вВ. Богоев

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

СРЕД ДОБИТЪКА НЯМА 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
е открит нито един случай на заболяване, за раз
лика от преди една-две години.

Няма случай, подчерават във Ветеринарната 
станция, да не се осуети някаква болест или да не 
се излекува нараняване, при условие че собстве
никът на добитъка навреме потърси помощ или 
пък когато болестта е такава, че може да се ле
кува. В това отношение трудности им създава не
благоприятният терен и липсата на съответни 
”теренски возила”.

Във Ветеринарната станция в Босилеград вър
шат и други видове услуги, включително и из
куствено оплождане на крави. Обаче поради раз
лични обективни причини изкуственото оплож
дане на крави от година на година намалява. От 
началото на годината, както ни осведомиха, по 
този начин са оплодени само 50 крави, нан-много 
от конто в Райчиловци и другите близки села.

Ветеринарната станция в Босилеград, въпре
ки редица обективни трудности, успешно реализ
ира програмата за здравната защита на добитъка 
и в резултат на това, както подчертава Вера Алек
сандрова, ветеринарна лекарка в станцията, за
разни болести сред домашните животни в Босиле- 
градска община няма. Наистина при свинете от 
време на време се явява червеният ветър, но тъй 
като тази болест успешно се лекува, тя не пред
ставлява сериозен проблем.

- Що се отнася до предпазването на домашните 
животни от другите заразни болести, които се 
появяват в отделни региони в републиката - казва 
Александрова - чрез планирано ваксиниране и 
други превантивни мерки ние ги осуетяваме ус
пешно. Засега все още опасна болест при домаш
ните животни, поне в отделни райони на републи
ката, е бруцелозата. Успокоява ни обаче това, че 
на територията на нашата община, според резул
татите от досегашните систематични проверки не

Подготвил: Гоше Мито в от Босилеград

В ДОЛНА ЛЮБАТА - БОСИЛЕГРАДСКО

ПЪТ ДО ОЩЕ ЕДНА 

МАХАЛА
Местната общност Долна Любата е една от по-дейните в Бо- 

силеградска община. Тук навреме съгласуват всички селски ста
новища и според потребностите и реалните им възможности изго
твят програма за работа, след което полагат усилия да я реализират. 
Заради това Долна Любата, която всъщност е и един от четирите 
районни центрове с поща, здравна станция, осмокласно училище, 
местна канцелария и няколко магазина, е едно от малкото босиле- 
градски села с не толкова изразени комунално-битови проблеми, 
особено когато става въпрос за местните пътища. Защото повечето 
от махалите имат годни за движение пътища. През миналата година 
местната общност е изразходвала 21 хиляди динара за махленски 
пътища, а толкова са запланувани и през тази година.

Тези дни местната общност Долна Любата започна да реализира 
заплануваните тазгодишни комунално-битови дейности - построен 
е път за махала Гарище с дължина около 2,5 километра.

В местната общност подчертават, че според заплануваното 
програмата им за комунално-битово строителството края на годи
ната трябва да се прокара път до махала Стамболиинци с дължина 
2 км и до махала Криви дол, също с дължина около 2 км. Предприе
мат се съответни мерки преди всичко за събирането на необхо
димите средства, с които участва и местното население, както и за 
разрешаването на имуществено-правовите отношения за трасето 
на пътя към махала Криви дол.

Запланувано е и разчистване на махленските 
Бързаци и Бубевци, както и ремонт на няколко достъпни пъ

м. я.

м. я.

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ БЮДЖЕТ"

ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, НЯМА КРИТЕРИИ
Приемайки бюджета на Димитровградска общи- наваме в съответната общинска служба, досега са се 

1998 година, отборниците решиха да отделят явили пет селскостопански производители. За съжа- 
средства и за "общински селскостопански бюджет”, ление, както те, така и други заинтересовани, не мо- 
както още тогава го нарекоха. Всъщност става дума гат да получат средства, понеже все още не е изготвен 
за предвидените 150 000 динара от бюджета, пред- правилник и не са уточнени критериите,според които 
назначени за подпомагане на частните селскостопан- ще се отпускат тези средствата. Като се има предвид, 
ски производители, които са заинтересовани за че колкото и да не признаваме, все пак има инфлация 
увеличаване на селскостопанската продукция. Сред- и че това лято вече минава, то споменатите критерии 
ствата наистина не са много, но ако се има предвид, би трябвало час по-скоро да бъдат приети. Наистина 
че досега нито в един бюджет не е предвиждано нещо средствата са със строго,предназначение и не могат 
подобно, то за начало и това е достатъчно. да се ползват за други цели, но колкото по-бързо

Узнавайки тази новина във връзка с бюджета, започнат да се реализират, толкова по-голяма ще е 
вече са се обадили. Както уз- ползата от тях.

в
на за

пътища за Кози
дол,
в центъра на селото.

А.Т.заинтересовани лица

17 ЮЛИ 1998 г.



БАБУШНИЦА

ДИМИТРОВГРАДСКО КУЛТУРНО ЛЯТО” КОМАРИЧКИ ВЕЧЕРИ” 
И ПЛЕНЕР ”ПРОКЬИСЛО ЛЕТО”и 

ПОГАНОВСКИЯТ ПЛЕНЕРИ това лято в Бабушница ще

===■==§1111 
денти. Онова, което на пръв поглед може да се забележи, са сте- 

които украсяват фасадите на отделни сгради. Тази пролет 
бяха подновени и уличните лампиони, както и алеите и декора- 

дръвчета по улиците. ^

С началото на годишните почивки обикно
вено се свързва и застоят в културния живот на 
Димитровград. Това лято обаче е направен опит 
да се излезе от тази стереотипна схема. С мла
дежкия турнир по малък футбол е свързано 
традиционното ”Прокьисло (димитровградско) 
лето”. Всяка година то се организираше към 
края на август, но тази година то ще започне на 
25 юли. "Поне така сме запланували и засега 
няма пречки това да не стане”, казва Слободан 
Алексич, един от главните организатори и ак
тивни участници в "Прокьисло лето”.

От 1 август започва работа тазгодишният 
Погановски пленер с участието на наши и чуж
дестранни художници. Както е известно, тази 
година се чества 110-та годишнина на театрал
ното изкуство в Димитровград и 100 години на 
Народната библиотека. Затова и годината е 
провъзгласена за година на културата. От сре

дата на август започват подготовките за чества
нето на театралния юбилей. Главното търже
ство, според плана, ще се проведе през октом
ври-ноември. Както изтъква Алексич, програ
мата най-вероятно ще мине без предвидения 
специален текст, посветен на юбилея. Причи
ната за това е недостигът на средства, въпреки 
обещанията на съответното министерство.

В културния живот на Димитровград през 
лятото активно ще се включи и Културно-худо
жественото дружество, което, според плана, 
трябва да изнесе два концерта, един от които ще 
бъде в братски Александровац Жупски по вре
ме на жупския гроздобер. Тогава там ще се 
проведе и преглед на фолклорни ансамбли. Ос
вен това са предвидени и гостувания в Пирот, а 
КХД ”Първи май” ще гостува в Димитровград.

нописите.

тивните

А.Т.

МЕСТНАТА ВЛАСТ В СУРДУЛИЦА ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ 
ОПИТА ДА СРУТИ СТРОЕЩИЯ СЕ СТАДИОН НА ВЛАС-ЗА 50 ДИМИТРОВГРАД

СКИ ПЕНСИОНЕРИ ИНА

ДЕСЕТ
ДНЕВНА 

ПОЧИВКА 

В БАНЯ

РАБОТНИЦИТЕ С 

ТЕЛАТА СИ СПРЯХА 

БУЛДОЗЕРИТЕ

В началото на месеца 
дожествен пленер, в който участваха десетина живописци-ама
тьори от град Бабушница и околните села. Пленерът се ръко
водеше от академичната художничка Брана Омчикус.

На 15 юли в Културния дом в Любераджа се проведе литера- 
тирна вечер, в която участваха почти всички по-известни литера
турни творци от този край, сред които и доайенът Драгослав Ма- 
нич-Форски или Лужничкият Вергилий, както мнозина го наричат.

За 20 юли в Културния център в Бабушница е насрочена музи
кална вечер на лужнишката младеж. След като утихнат и послед
ните акорди на уморените вече музиканти, ще започне филмов 
маратон, който ще продължи цели 24 часа. Прожекциите са без
платни.

Село Люберджа, което вече бе споменато, постепенно се пре
върна в истински културен квартал на Бабушница. То стана из
вестно с традиционните "Комарички вечери". Идеята за тази мани
фестация се роди преди 25 години. През годините до сега се утвърди 
и постоянна програма на манифестацията. Тя започва с трунир по 
малък футбол, скокове от стените във вировете на "врелото”, за да 
продължи вечерта с истински преглед на фолклорното творчество 
от тоя край, музика, хумор...Манифестацията ще приключи с изби
рането на ТСрасавица на вечерта”, която ще получи не само солидна 
парична награда, но и ... Нека това да остане като изненада.

Всичките тези и други събития в Лужница през това лято ще 
бъдат отразени и в програмата на локалното радио, 
страниците на местния вестник "Лужничке новине’.

Несъмнено най-важното културно мероприятие в Бабушница е 
ремонтът на черквата ”Св. Никола , чиято камбана ще оповести 
големия християнски празник Свети Илия, когато в центъра на 
града се провежда най-големия вашар и когато селките тру
женици ще се слеят в града да си отпочинат от жътвата и коситбата, 
да се видят с приятели и познати и да заредят домакинствата 
най-необходимите продоволствия.

- от 8 до 12 юли - тук се състоя Ху-

Спорът във връзка с игрището се използва като повод за 
политически игриПосредством Републи

канския фонд за инвалидно 
и пенсионно осигиряване 50 
пенсионери от Димитров
град ще имат възможност да 
си осигурят десетдневна по
чивка в някоя баня в Сър
бия.

Тези дни е разписан кон
курс за това, като е необхо
димо да се представи чек за 
пенсията за април, удостове
рение каква пенсия ползва 
(старостна, инвалидна, се
мейна) и че пенсионерът не 
е ползвал тази възможност 
през 1996 и 1997 година. Спе
циална комисия от предста
вители на Фонда и двете пен-

както и на

синерски организации ще 
разгледа молбите и ще реши 
кой може да се възползва от 
тази възможност.

Хотелът на Власина е оказвал гостоприемство 
на много спортисти от страната и чужбина

си с И миналата, и тази година на естествения резерват на площ
футболистите на ”Цървена зве- от 10 ара”. Затова е взето изпъл-
зда” проведоха "високите” си нително решение № 356-11 от 15

_____  подготовки край Власинското май тази година, според което
МАЛКА АНКЕТА СРЕД БОСИЯ ЕГРАДЧАНИ езеро. И миналата, и тази година неотложно трябва да се възста-

КЪДЕ ЩЕ ПРЕКАРАТЕ ГОДИШНАТА СИ ПОЧИВКА? ЕЕ===
Босилеград, с разходки от време на време до Цър- невните политически битки в ган Релич изтъква, че в Мннис-
ноок и Власина. По време на летните горещини ще се Сурдулишка община. терството на строителството и
разхлаждавам в Драговищица и Лисинското езеро. Тази година, в разгара на се- градоустройството са им казали. 
Млада съм и много не тъгувам за някое от морските 30на, локалната пласт за четвър- че никой няма правото да срути 
крайбрежия. Има време.” ти път се опита да срути стадн- построеното, докато не се вземе

Д-р Митко Костадинов, лскир: "Сигурно е, че на ома КОЙТО сс ИЗГражда от хоте- окончателно решение в Бел- 
няма да отида. Кога ще ползвам годишната л ’ското предприятие "Евро- град. Въз основа на този договор 

Може би ще отида „ край глаВ1|„я терен. Изпра- на 5 юни те са прекратили вси- 
Сурдулнца булдозери, чки работи и чакат от Белград да 

в присъствието на двадесетина пристигне необходимото съгла- 
полицаи, представители на ин
спекции и ръководители в мест- Благодарение на самообла- 

власт, трябваше най-сетне данието на полицията и работ- 
да завършат тази работа, но сто- ниците на ХУП Европа не се 
•гина работещи на "Европа” на- стигна до инцидент. Всичко това 
правиха "жив” щит около ста- наблюдаваха отстрани футболи-

"Железник и Вър-

А.Т.
Камеико М. Маркович

Лято е. Учениците са във ваканция, а започват и 
годишните почивки за работещите. Някои ще отидат 

къмпинг или в някой от планин-на море. други на 
ските курорти. Мнозина обаче ще останат вкъщи или 
ще отидат при свои близки или приятели, за да им 

при събирането на тазгодишната реколта.
това лято някои нашипомагат

Къде мислят да почиват 
съграждани, ще узнаем от следната малка анкета. 

Славко Якимов, работещ в цеха на ЬИ - Ниш в

море
почивка - и това все още не зная. 
в България, но не на море, а на Витоша, при тъста и 
ще му помагам при събирането на реколтата.

Димитър Василев от Босилеград! "Тпзи година 
годишната си почивка щс прекарам в Босилеград.
Вероятно щс отида понякога до Воденици, понякога 
и до Лисинското езеро, Рампи дсл или други околни 
места на града.

Драган Пенев, частен мссар:
"И тази година част от годишната си почивка ще 

прекарала семейно а Гърция - както заради чистите дионп и не позволиха на мпшн-
и уютни плажове, така и заради някои дреболии. мито ди навлязат в игрището. ___

Л-п Ана Костадинов: Спорът е възникнал поради езеро провеждат планинските си
’Бз гщеки чс досега редовно отивах па море, този тоиа, Че ХУП "Европа” уж не- подготовки за предстоящото 

година ще остана вкъщи. Едно от причините е не- логолацо изграждала футболно футболно първенство и трени- 
достигьт на средство, а и имам някои неотложни игрище па място, което не е ой- рпт на единственото засега фут- 
паботи по къщата.” ределеио за тази цел. На въпрос- болно игрище.

Иван Асенов, преподавател в Основното училище: нат1, локация Кръстници, както И на едната, и на другата 
"Въпреки че морето е привлекателно, при сегаш- ,п „ драган Мицич, едни от страна с ясно, чс спорът около 

ните условия малко са онези, които могат да си поз- _ъкоао„ителите на строителна- изграждането на футболно иг- 
волят удобно летуване на което и да с море, особс"° инспеКция в Сурдулнца, ”тря- рнще се използва само като по- 
лък вие, просветните работници. Заради това ще Р ■ д бъде построено игрище за вод за много но-големи полити- 
карам годишната си почивка вкъщи, с малки излети 
до Горна Лгобата, да помогна при прибирането^ 
реколтата. Нали трябва да се мисли и за зимата...

на
1'СНИТС от

Босилеград:
"Вече няколко години прекарвам годишната 

чивка на Охридското езеро, в Македония. Гака ще 
бъде и сега. Там имам сестра, та едновременно и щс 
летувам, и ще гостувам. Разбира сс. не сам, а със 
семейството ми.”

Милчо Николов, директор 
приятис "Милкомерн :

"Засега все още не съм решил 
гурно е само това, че годишната си почивка щс полз
вам към края на август. Преди отивах на почивка в 
България, на Черно море, но тази година имаме на- 

проведем десетина дни в някое от гур 
Черногорското крайбрежие.

от Босилеград, соб- 
”Все още не сме взели

си по ене.

н.тга

на частното пред-
стнте на 
бас”, конто край Власинскотоокончателно. Си-

мерение да 
истическите места на

Душал и Тодорка Христови 
ствепици иа частна аптека: 
дефинитивно

Не изключваме възможността и да си 
сезон вкъщи или евентуално да 

Черногорското крайбре-

лекателни, но. 
и - ще видим, 
останем през целия 
прекараме десетина дни на

Жаилина Младеиович, икономист:
"Обществено-икономическата и политическа об

становка не е много розова и затова ще остана и

малки спортове с придружава- чески игри. 
го обекти". По думите му,на

щите
"освен това, започналият стро
еж е засегнал защитената зона

(Заимствано от 
"Народна новина", Ниш)

М.Я.

17 ЮЛИ 1998 г.ВипябФ



КЪМ 12-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ИЗВЕСТНИЯ ПОЕТ МИРОСЛАВ АНТИЧ

” АЗ СЪМ ВОЙВОДИНЕЦ, НО И БОСИЛЕГРАДЧАНИН!”
К ьм край на месец юни се навършиха 12 години от смъртта на Мирослав-Мика Антим, поет, прозаист, автор нн филмони сценарии, художник, журналист , певец, авантюрист 
и бохем, войводиисц, банатчансц, но и - кпкто е казвал самият той - босилеградчанин

Антим е роден п банатското село Мокрим и на
предничаво учителско семейство. Както 
в "Братство'' към края на миналата година, баща му 
Пенко Антов (Антим) е от Босилеград. Завършил е 
учителско образование във Вършац и започнал да учи- 
тслетвува в зреиянииското село Вшиинчсио, а оггам сс 
преместил в кнкнндското село Мокрнн. Тук 
за Мелання, унгарка по народност от видно семейство.
Детските си години Мирослав Антим прекарва в Мок- 
рин, а през 1941 година родителите му се преселват в 
Панчево, много стар и знаменит град, европейски град.
Три години по-късно, като 12-годишно момче Микн 
решава да иозадуиш носталгията си към родното село 

при другарите си в Мокрнн. "Когато го видяхме 
- разказва един негов съученик от Мокрнн - пие бяхме 
възхитени: пред нас стоеше хубаво момче, облечено по 
градски, с изгладени панталони с остри ръбове, бяла 
риза, вратовръзка и палто. Микн беше не само облечен 
по градски, а беше придобил и градски маниери. По 
време на престоя си в родното село той ни беше 
ски учител за много нови за нас неща, по ннкага по- 
късно не стана учител."

предизвиква голяма политическа буря. На следващия 
ден, когато дошъл на работа,той заварва отец Виловат 
в отчаяно състояние - държи се за главата, гълта ас
пирини и се вайка:

- Ах, Мика, Мика, какво си ми направил?!”
- Е, какво? - невинно пита Мика.
- Как си могъл да ми направиш този страшен номер 

със Славко Колар?
- Какъв с трашен номер? Та това е само едно кратко 

ин тервю от петнадесет думи!
- Мика, знаеш ли ти, че само от заранта са пристиг

нали седем интервенции от ПокраЙнинския комитет, 
от ЦК-на Сърбия, от ЦК на Югославия, дори и от 
Маршалата! Мирослав Кърлежа още раио сутринта се 
обадил в Маршалата и сс оплакал от публикуваното в 
"Дневник"!

вече писахме

се оженил

и отива

съвременниците е написал за него и следното: "Мика 
Аитич беше човек, кпкъито много рядко можеше да се 
срещне. Още когато го погледнеш отстрани, виждаш 
един много интересен човек, интересен и ексцентри
чен. Той беше от ония хора, които с едното си 
гледат тоя, нашия свят, за да могат да се разминат с 
другите хора по пътя, но улицата, а с другото си око 
гледат оня, вътрешния спят. Аитич беше човек с много 
широки възгледи, изключително комуникативен и 
много смел човек.

Известният филмов критик и публицист Райко 
Муиитич разказва за Мика: ”Той беше един не
предвидим човек, личност от Алисииата страна иа 
чудесата. Неговият пръв игрален филм третира 
иай-чуствитслиата тема в обществото, когато по
ради политическа иеблагоиадежностса изпращали 
иаправо иа Голи оток. Когато диес наблюдаваме 
голямото и комплексно творчество иа Мика, лесно 
стигаме до извода, че той беше иай-талантливият, 
най-представителен и най-значителен наш поет и 
писател в европейски и световен смисъл и ма
щаб...”

истнн-

око

ЧОВЕК С ШИРОКИ ВЪЗГЛЕДИ И ГОЛЯМА 
СМЕЛОСТ

Мирослав матурира в Панчево и на 17-годишпа въз
раст се записва в Белградския университет - започва да 
следва славистика. Много обича поезията на Есенни и 
руския език, но след първи курс напуска факултета и 
отива във военноморските сили (иска да стане моряк)...
През 1954 година той отива в Пови Сад, напълно не
познат за него град. Много интересно е неговото ид
ване тук. С около 100 000 жители тогава Нови Сад е 
вторият по големина град в 
Сърбия, след Белград. По то
ва време тук излизат само ед
ин ежедневник - "Дневник", и 
един седмичник - "Трнбнна".
В този град Мирослав Антич 
най-напред се запознава с ня
колко войводински поети, ме
жду които е и Брана Купуси- 
нац от Сомбор, който разка
зва: "Един ден, това беше през до облак дъждовен вече,
1955 година, срещнах Мика до някоя звезда небесна и По-далече, Някой на майка си казва.
Антич на улицата в Нови Сад д0 височина синя, чудесна. Някой за тайната си зъб не обели,
и го попитах: Отгатни дали йрез яката,

- Извинете, Вие ли сте Ми- йрез крачолите,
ка кгич. ръкавите,

- Да, аз съм. _ ___ __ _
- Откъде-накъде Вие тук, силата, що ош шеб избива, 

може би сте дошли служебно? “ красотата в ш_ебе скътана -
-Не,дойдохдазапочнара- към слънцето отива? 

бота в Нови Сад. Замижи - кажи.
- А къде? А може и да не е важно
- Аз съм писател и искам това йо-ошрано да знаеш. 

да работя като журналист и Може би най-добре се расте, 
писател - отвърна Антич. когато с това не се маеш.

Бранко завежда Мика в Може би израства снагата 
редакцията на "Дневник”,при голяма 
отец Виловат. Приемат го да ц йо-*олома 
работи като хонорарен сът- мълчешкаШа< 
рудник в културната рубрика. _ _
Наскоро след това той се "Ри едно тихо вълнение, 
запознава с Дубоня, също коешоу тебе свети, 
поет, с две години по-млад от Пламти, 
него. Негови приятели стават безкрайно гори 
и Люба Милин, писател, поет, и никога да изгори. 
чудак, редактор на седмични- Пред него всеки немее, 
ка "Трибина", Йован Виво- а шо си живее, живее. 
лац, артист в Сръбския наро
ден театър и други поети,
писатели и културни радетели. Така Мирослав Антич 
започва да създава около себе си своеобразен поетичен 
клуб и до края на живота си остава да бъде предводител 
на няколко поколения новосадски поети. Един от

КРАТКО ИНТЕРВЮ - ГОЛЯМА ВУРЯ И 
ОЖЕСТОЧЕНА ХАЙКА

Топа потвърждава и следният случай. На "Стери- 
нно позорйе" бяха изпълнени представления по негови 
драматизации на два разказа от Славко Колар, за които

И тогава започва една ожесточена хайка срещу 
Мирослав Антич - хайка, каквато тогава се организ
ираше срещу "страшните вътрешни врагове на пар
тията, идеологията и държавата”. Мика е принуден да 
избяга от Нови Сад и отива в Белград, където Данило 
Груич го приема на работа в издателската къща за деца 
"Младо поколение*’ като редактор на едицията "Дет
ска поезия”. Работи, пътувайки всекидневно от Нови 
Сад до Белград и обратно. Една година по-късно "слу
чаят Антич*’ е позабравен и веднъж отец Виловат ка
зва: "Мика, знаеш ли, че сега можеш да се върнеш в 
"Дневник" и пак да работиш в културната рубрика! 
Няма никой да те закача." Мика приема поканата, 
връща се в редакцията на културната рубрика на "Дне
вник" и там работи до 50-годишна възраст, четири 
години преди смъртта си. На 50-тия си рожден ден той 
обявява пред гостите си, че е ре шил да излезе в пенсия!

- За бога, Мика, не излизай в пенсия! Та ти си все 
още млад! - смутено възкликва един от гостите му, 
негови скъпи приятели.

МИРОСЛАВ АНТИЧ ТАЙНА
ГАТАНКА Всеки си има тайна: 

шу-шу-ша....
Някой хубава и безкрайна, 
някой тъжна или смешна, 
някой зла.
Някой тайната си зайазва.

Кажи как растат дечица. 
Отгатни, как лесно 
до Покрива се стига, 
до Птица,

дори когато сйи.
Някой с тебе я ейодели, 
като с другар: шу-шу-ши. 
Обикновено тайните дебели 
са любовни и измислици цели, 
но и другите, без докачение, 
наши, ваши, мои, твои, НЕ ИСКАМ ДА МИ ПЪЛНЯТ ГЛАВАТА И 

УСТАТА С КАЛлеви, десни, лъскави и чудесни,
1таш еднакво голямо значение, 
защошо ако не бяха важни и безкрайни, 
нямаше да бъдат тайни.
И аз имам една тайна само.
Твърде важна.
Ош значение голямо!
Никой не знае - държа бас - 
на тебе я шейна сега аз: 
ела йо-насам... шу-шу-шу... 
утре рачо... шу-шу-шу... 
точно тук... шу-шу-шу... 
но на никой не казвай... 
сам Потърси... шу-шу-шу... 
ще намериш лесно с ръка 
и ще видиш, че е така.

- Не мога вече да издържа - отвърнал Мика. - Всеки 
ден, когато завърши работното нн време, ни събират 
да пишем статии и репортажи за деца в "Невен" (Антич 
е един от възобновителнте на този прочут детски вест
ник, основан от Чика Йова Змаи - бел. на автора.) 
Тъкмо завършвам и тази работа и тръгвам вкъщи да 
си отпочина и после да пиша, а те - събрание. И събра
нието продължава цели три часа и все ни атакуват: 
"Другари, вие непременно трябва да се придържате 
към най-новата директива на ЦК на СЮК, последо
вателно трябва да провеждате партийния курс.” И не
прекъснато ни обвиняват, че се отклоняваме от курса 
на партията. Ето, от януари до юни ни събират всяка 
втора седмица и ни пълнят главите, че било твърде 
необходимо да афирмираме идейността на най-новия 
средносрочен план. Аз не разбирам какво е това и не 
искам повече да ги слушам! Ако отида на още едно 
събрание да ми пълнят ушите, устата и главата с този 
средносрочен план като с кал, аз ще полудея!

И наистина Мика излиза в пенсия. Бил е сърдечно 
болен и на 24 юни 1986 година умира от сърдечен удар. 
Когато починал и го къпели, една от присъстващите 
жени писнала: "Яо, ща йе ово, гле - злато!” Питат 
съпругата му Лиляна и тя им казва, че от заранта Мика 
рисувал със златна боя облаци на пейзаж и вместо с 
четка, той с пръсти мазал златния прах. Измил си ръ
цете, но под ноктите му останали златни следи - бързал 
да завърши картината за предстоящата си изложба.

Любовта си към човека, истината и правдата Мика 
наследява от баща си. Великият поет, писател, филмов 
сценарист, художник, журналист и бохем е обичал 
края, в който се е родил, учил, работил и живял, но и 
непрекъснато е мечтаел за радния край на баща си, 
откъдето е потеклото му, където са корените му. А 
когато посещаваше Враня, Владичнн хан и Лесковац, 
винаги говореше пред многобройните любители на 
поезията му, събрали се на литературните вечери, че е 
роден в Мокрин, но е от Босилеград и наскоро ще отиде 
там. Смъртта обаче не му позволи да осъществи това 
свое голямо желание.

5
5
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X
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Антич получи първата награда на тази авторитетна 
театралната манифестация. В разказа "Ми смо за 
правицу”, по който по-късно беше заснет филмът 
"Свога тела господар", се говори за живота на селян
ина по време на ненародния режим преди войната, за 
селските мъки. Авторът на разказа Славко Колар и 
Мирослав Антич седят заедно и разговарят. Мика го 
пита какво е работил преди войната, а Славко му от
говаря, че е бил ученик в средно земеделско училище, 
а през 1943 година заминал при партизаните и след 
войната станал професионален писател.

- Значи, Колар, Вие сте били партизанин...
- Бях капитан!
- Ами, как аз да не зная за това...
- Е, как? Па аз не съм от ония, които цял век 

подбуждат на революция, а когато революцията избу
хне, те се скриват под "Йорган планина". И после на
дълго и нашироко се хвалят с революционната си дей
ност.

Творческият опус иа Мирослав Аитич с много 
голям, разнообразен и богат. Обичал с да напише
книга и след това да посети някое училище, за да 
прочете на учениците това, което е написал, да 
поговори с тях и когато се върне вкъщи, да сс 
запита: ” Какво ли съм пропуснал да напиша в тая 
книга?” Когато веднъж чел стихотворения от твъ
рде популярната си стихосбирка ” Плави чуперак”, 

която сс говори за любовните мъки и ” приклю
чения” на момчетата, младите слушателки (уче
ничките) му направили сериозна забележка: ” Ами, 
Вие никъде не пишете, че и момичетата могат да 
се влюбят, а не само момчетата!” Аитич разбрал 
голямото значение иа забележката и след това на- 
писал няколко стихотворения, посветени специа
лно на момичетата. Едно от тях - ’ Шашава песма 
- беше провъзгласено от критиците за най-любо- 
вната песен на този свят!

в

- Вие като че ли имате предвид Мирослав Кър
лежа?

- Да, и още как! Аз бях при партизаните, а Мирослав 
Кърлежа се беше скрил под "Йорган планина”!

Антич публикува този разговор под формата на 
кратко интервю в културната рубрика на "Дневник” и Александър-Сашо МЛАДЕНОВ

шмшш17 ЮЛИ 1998 г.



ОЩЕ ЕДНА ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ
НА 11 ЮЛИ 1998 ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД

НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА 

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕРЛюбителите на живописта от Димитровград 
възможност да присъстват на откриването 

на изложбата на Любомир Гаич от Баня Лука. 
Изложбата бе открита на 10 юли

имаха

На 11 юли вечерта в малката зала на Центъра за култура в 
Босилеград се проведе възпоменателна поетична вечер в памет на 
неотдавна починалата поетеса Вукица Иванова - Стоименова, бо- 
силеградчанка, авторка на четирите книги ”Усмихнато слънце”, 
”Насън и наяве”, "Невенов венец” и ”Девйче бело и цървено”. 
Организатори на възпоменателната вечер бяха Книжовното дру
жество "Филип Вишнич” от Ниш и семейство Стоименови.

Поетичната вечер беше открита от гимназистката Саня Гли- 
горова, която рецитира стихове от най-новата стихосбирка на по
етесата ”Насън и наяве”, след което с едноминутно мълчание бе 
почетена паметта й. За жизнения и творчески път на поетесата 
говори професор Славолюб Обрадович. Спомени за Вукица Ива
нова - Стоименова възкресиха и Арсо Тодоров, адвокат и поет от 
Босилеград, както и Милка Христова - Станоевич, поетеса от Ниш.

На поетичната вечер в Босилеград присъстваха близки, прия
тели и сътрудници на починалата поетеса, познати и почитатели на 
нейното творчество. Глигорова, Димитров, Тодоров, както и Райна 
Попова - редакторка на стихосбирката "Усмихнато слънце” - реци
тираха нейни стихове, а поетесата Милка Христова - Станоевич, 
рецитира стихотворението "Вулкан”, посветено на поетесата - гим
назиална учителка и събирач на народни умотворения Вукица.

"Поетесата Вукица Иванова - Стоименова пишеше и твореше 
на два езика, за два народа - сръбския и български, а успешно се 
занимаваше и с преводаческа дейност - каза между другото Сла
волюб Обрадович. Заради това, добави той, Вукица даде голям 
принос в развитието и утвърждаването на литературното твор
чество и културата и на единия, и на другия народ. Същевременно 
Вукица беше извънреден педагог, професор, възпитател, съпруга 
и майка. В стиховете си тя изразява своите съкровени чувства и 
възгледи за живота, за любовта и родния край. От тях бликат 
красота, човещина, доброта и всичко онова, което прави от човека 
истински човек”, каза Обрадович.

тази година, а 
художникът се представи с четиридесет платна 
работени предимно в маслена техника

Гаич е роден през 1948 год. в село Богутово 
край Биелина. Първите си творчески крачки е 
направил в манастира "Чокешнин”, където от 
1 ч 1963 пребивава като изкушеник (послуш
ник). Художествена академия е следвал в Белград 
при професор Неделко Гвозденович и Раденко 
Мишевич. След това ПРеДприема няколко пъте- 

Италия, Франция, Германия и Холан
дия, където проучва произведенията на великите 
европейски майстори.

От 1976 година живее и твори в Баня Лука, с. - 
момента работи като професор в университета в 
този град.

Когато разглеждаме картините му.

шествия в

а в

става ясно,
че пред нас е художник с богат мотивно-тема- 
тичен репертоар, привърженик на педантно из
градени пластични целости. Става дума за худож
ник, който проявява интерес 
актуални експресионистични фигури и форми, ко
ето означава, че в неговите картини е дадено пре
димство на формата, а не на цвета. Затова, 
наблюдаваме неговите картини, 
чатлението, че гледаме все една и съща картина, 
макар че по своята тематика платната са различ
ни. Много от тях са тъмни, мрачни и сиви. Около 
фигурите обикновено има черна ивица, която не- 
винаги е на мястото си. Картината, която носи 
заглавие Семейство ’ не може да е толкова черна 
и мрачна, семейството е светиня и обикновено се 
свързва с чувството на радост. Колоритността би 
трябвало да се приспособи към темата, а не обрат-

към онези винаги

когато 
оставаме с впе-

Усамотени, масло, 1994 год.

елементи, королоритно неизчистени, мръсни и из
глеждат като че ли са рисувани с кал. Нека да ме 
извини колегата, но всичките картини изгеждат 
като че ли са само започнати и някога, след време 

ното. Въпреки че е пребивавал в манастир и в ще бъдат дорисувани. Но както и да е, димитров- 
чужбина, художникът е трябвало повече да се градчани имат възможност да видят картините на 
занимава с изучаването на живописта, картината този художник, а пък организаторите не трябва на 
не е само да се вземе и маже върху нея, но трябва всяка цена да отварят изложби на всеки петнаде- 
нещата и да се свързват, както и да се търси нещо 
по-дълбоко и нещо по-съществено. Второ, техни
ката му е също така недоизказана. Има много

м. я.

ОТ АЛБУМА НА НАШ ЧИТАТЕЛ

ГАЦА КАЛОТСКИ 
И ПЕРА ГАЦИНсет дни. Въпрос е дали толкова малка среда може 

да "погълне” толкова култура.
Д. Димитров

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ МОНОГРАФИЯ ЗА СЕЛО КАМЕНИЦА

ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯТ КОРЕНИТЕ 

И БАЩИНИТЕ ОГНИЩА
Автори на книгата, която е отпечатана в София, са Богдан Николов, Васил Пешев, Георги Тошев и 
Момчил Тодоров

Тези дни излезе от печат една интересна и, 
поне за нашите малцинствени обстоятелства, нео
бикновена книга. Казваме необикновена, защото Богдан Николов Васил Пешев 

Георги Тошев Момчил Тодоровза първи път се появява книга за едно село от 
нашите краища. Става дума за книгата Каме
ница’^ едноименното димитровградско 
Както изтъкват четиримата й автори в предис- 

”не е селищна монография в
село.

ловието, тази книга 
буквалния смисъл на понятието, макар и да има 
белези на такава; не е и типично научно крае- 
ведческо изследване - резултат на непосредствено 
проучване и анализ само на автентична информа
ция от документи и други изворни източници, ма
кар такива да са използвани в значително коли- 

мемоарно повествование или сбор- 
наличието на

КАМЕНИЦА Гпианото кафене а Димитровград! Кой не знае за него, кой 
не е чзйил Поне една ракия а него?

Построил го е навремешо излетният Гана Калотски и до 
ден днешен шо е Познато и носи неговото име -**Гшшношо”. 
Па снимката, която е от семейния албум на Петър Поти* 
(ат на Ино Пойов) от Димитровград, Понастоящем мит
ничар а Пови Сад, е Гшш Калотски със съпругата и двете си 
дъщери. До тях е и Петър Кирков, Познат сред днмишров- 
градчани като ПЕРА ГАЦИН, дългогодишен сервитьор в съ
щото кафене, Починал През 1995 година на 85-годшитI въз
раст. Пера Гаичн е роден През 1914 година в село Мг^згхПи и на 
15-/4 години заПочаа да работи като чирак При Гчии Калош- 
ски. Оттам и неговото "второ име"- Пера Гшиш.

Снимката е заснета около 1924 година.

чество; не е и
ник от народни предания, въпреки 
много спомени, легенди и предания като компо
ненти на съдържанието й”. м

Желанието на авторите е било да съберат в 
едно свидетелство сведенията за съдбата на 
трашеното от изчезване село, от векове населено 
с българи” и ”да се остави на днешните и бъде
щите потомци на Каменица един завет - да не 
забравят своите корени и бащините огнища . В
книгата са обхванати най-важните моменти '.....
вота на селото ”така, както са преживяни, познати

и както час-

зас-

а. т.

в жи- НА ФЕСТИВАЛА НА ЛОКАЛНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ НА 
СЪРБИЯи почувствани лично от каменичани

засвидтелствани в документи, пътеписи 
и публикации”.

Монографията "Каменица” сс състои от шест 
раздела: Село Каменица - местоположение и за
селване, Каменичани, Поминък, Бити душевност, 

живот и Историческо-

СПЕЦИАЛНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ПЕТЪР ВИДЕНОВ

тично са

”Пред този въпрос засега с застанала една 
неизвестността. Но и

На 19-ия фестивал на локалните радиостанции на Сърбия, който 
се проведе от 24 до 27 юни тази година на Златнбор, Петър Виденов, 

Радио Цариброд, получи специално признание и 
членовете на ансамбъла за

Учебно дело и културен
нглитически събития. След послеслона са о глеча- плътна завеса - 
тани гЬаксимилета на исторически документи, „рез най-плътната завеса може да прозре малка 
списък иа домакинствата в Каменица, задължени светлина. Една плаха надежда все още сс таи в

5=г-' - ~г. йк
"С 'в послеслова авторите на книгата задават съд- ре1Ш,ще разровят пепелта, за да пламне огнището 

бовния тревожен въпрос: Ще пребъде ли Кпмс- Ш1 дедите и бащите, 
иица в идното? Ще угасне ли завинаги селото или 

Каменица във Висока, но без каменичани /

завесата на
журналист в
парична награда за излъчено интервю с 
староградски песни "Спомени”, чнйто член е н Неша Димитров от 
Дими тровград, солист - акордеонист.

Радио Цариброд за втори път участва на този фестнвпл и за 
втори път получава награди. Миналата година първата награда 
получи Деян Тодоров за музикална реализация на радиоемнсията 
"Село мое”, чнйто автор е също Петър Виденов.к. г.

ще има
17 ЮЛИ 1998 г.



1991 • ГОДИНА НА КУШУРАТА В ДИМИТРОВГРАДнови книги

”КАМЕННИ 

КУМОВЕ”
110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (19)

САМОДЕЙЦИТЕ НА РИСУНКИТЕ 

НА ВЕСЕЛИН ДЕНКОВТомнцп Стонлков с поет, който през послсд- 
ПКТНВ1Ю публикува 

огъ-
ните няколко години 
поезия. След стихосбирката "Мравешка 
рлнца" той издаде и "Каменни кумове . Кни
гата беше издадена от Центъра за културата в
Пожаревац.

В определен смисъл втората стихосбирка 
Стоилкове продължение на първата. Второто 
стихотворение в стихосбирката е едно от 
възможните потвърждения на едно такова 
разсъждение, но "мравешката огърлица е 
заменена с "мравешка трапеза . Авторът като 
ме ли за всички свои стихотворения намира 
подкрепа в народното творчество: народната 
поезия, народните поговорки, клетвите... Ис
торията също се явява като поетичен образ: 
юначеството, "езикът на времето , мечът,

на

прадедите... Вярата, молитвата и иконите съ
що намират своето място винаги, когато става 
дума за миналото, сегашното и за смъртта. 
Вярата и храмът са местата, където той търси 
любов, вдъхновение, където намира спокой
ствие и където все пак се ражда неснокойствн- 

. За бъдещето той "не се страхува /Син ъте то
на моя син ще има тогава/, много по-малко 
неща да дели съдби за преселване". ("Събрах 
роднините").

Езикът е богат и позволява многоброния

Ангел ГеоргиевИстатко - БабаракатаСтанулов
тълкувания. Метафорите, сравненията, пов
торенията засилват израза на поета и говорят 
за зряло разбиране на силата на поезията. "И 
кладенецът има свой език", казва той в самото

ч.. ч
начало.

томи да егоилков

КАМЕНИ
КУМОВИ

С тази книга Томица Стоилков се утвърж
дава като поет. Неговата книга се появява пред 
нашите читатели не само като факт, а и като 
документ, който се откроява сред другите му 
творби със силата си и с погледа към света.

• • •
Томица Стоилков

Прикован съм кашо камък 
към тинестото дъно.

Ще ми Пукне главата 
кашо Презряла тиква, ударена 
Пръскайки семе 
По сухия и ялов Пясък на йусшиняша 
та нишо вятърът 
нишо нечии ръие _ _
да не могат да го Пренесат до оранта 
където са гробищата с По-богат фолклор.

о стената

Момчило
Андреевич

Благой
Стоянов

Ангел Димитров 
- Раша Дуруз

ШшзШ17 ЮЛИ 1998 г.



КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИТРОВГРАД ЗНАЕТЕ ЛИ...

ЩЕ СЕ СТРОИ ТРОТОАР НА 

УЛ. ” НАЙДЕН КИРОВ” КАКВО Е ИМАЛ 

ЦАРИБРОД, А 

ДИМИТРОВГРАД - НЯМА?града. Въпреки това тя все още е без тротоар^ак^о че* лп" "ЪТНИ арТерии на 
голямо - и „а моторни средств^и „а пегГадХоГбе^ деГ "0 П° ” С 

След като преди седмица бе завършен тротоарът от Лукавашката тмт 
гарата, подписан е договор с "Нискогпагтно”от У Р^йка™КИРОВ’'''Тр°ТОар-1“*<^^н"амо^ля"ва"а^Гаул^Г

™ ™,?°1ЯЯСпТа СТрЗНа НЯМа Къщн- а само *■> линията. Тротоарът ще бъде 
ко,Гто гражданит^^^ат ^рещ! ^всичко^6 бЪДЯТ решени мног°бройни проблеми, 
живеещи на тази улица към изгледа 
предвиденото за тротоар място "паркират

ЦАРИБРОД Е ИМАЛ: 
КОЛОЕЗДАЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ

... ПЕЧАТНИЦА
В частната печатница на Минов са пе- 

Знае се, че в Цариброд много отдавна се чатни вестници, покани за сватби, формул- 
употребява колелото (велосипед, точак) яри за административни документи за част- 
като средство за транспорт. Още в нача- ните работнилници, пропагандни матери- 
лото на века в местния печат има много али 33 партиите и др.

Димитровград няма печатница.
Ако някой се реши да открие печатница, 

няма децата му да останат гладни. Много

във връзка с отношението на 
града. Става дума за тези, които на

трактори, селскостопански машини до боклук0 ДгГне го воримзадървата^О^друта
Сб?деНоблеДкчТноНИеТ°гНа пешех°«р"те- -реди всичко многоброните ученидТще 
бъде облекчено, особено през зимата. Не е за пренебрегване и фактът 
значително ще подобри изгледа на улицата и града
ул^^КнаТ“ Раб°Т“’ ВКЛЮМ,,ТеЛНО И цялостно всфалтирпне

някои
на реклами за велосипеди от различни марки 

от чужбина. Велосипеди и сега има, но Ца
риброд е имал колоездачни състезания от 
Цариброд до Пирот и обратно, разбира се, пари сега дават от Димитровград в Пирот, 
заедно с Пирот и то по времето, когато Ниш и други места за печатни изделия, 
границата между България и Сърбия е би
ла между Желюша и Обреновац. Слушал 
съм от стари царибродчани и дори участ- ^ Някой ще каже, че и Димитровград има 
ници в тези състезания, че това е била голя- "Братство”, "Другарче", "Мост”. Не, това 
ма спортна манифестация. Провъзглася- не е замяна за^ печата в Цариброд: "Да
вани са и първенци. машен учител’’, "Цариброд”, "Нишава".

Димитровград няма колоездачни състе- Изданията на "Братство ’ са за българ
ската народност в Югославия, не са само за 
Димитровградско. Царибродските вестни
ци, излизащи в началото на тоя и в края на

че това
... СВОИ ВЕСТНИЦИна

А.Т.

СТАРА ПЛАНИНА” С АСФАЛТ
зания.

... КОНЦЕРТИ НА ОТКРИТО
На площад "Освобождение” пред Кул- миналия век, са излизали и печатали се в 

турния център е имало Павлионче. Това е Цариброд и били редактирани само от ца- 
известно и на по-младите поколения. На рибродчани. А това е нещо съвсем друго, 
това павлионче всяка неделя в следобед
ните часове или на празник (Великден, Ки
рил и Методий, Петровден и др.) е излизал

... КУРС ПО ЕСПЕРАНТО
Защо тъкмо по есперанто? Отговор на 

тоя въпрос не мога да дам. Но известно е, 
че е имало интерес към чуждите езици. Спървоначално градският оркестър, а след 

това военната музика и са устройвали 
КОНЦЕРТ НА ОТКРИТО. На този пло- откриването на прогимназията започнало 
щад е имало няколко частни кафенета. Хо- изучаването и на френски език. Някои ца- 

семейно, празнично об- рибродчани са учили в чужбина. Известно 
е, че учителят Сливков от Градини, извес-

рата са излизали
лечени и, казват, че дори всеки си знаел 
мястото. Около Павлиончето младите са тен и като актьор в театъра и ръководител 
играели народни хора, а възрастните на- на градския хор, е владеел френски език. 
блюдавали. Старите са можели да видят Той е получавал и чуждестрани списания 
кой на кого се харесва, разисквало се за на френски език. Френски са знаели още 
евентуално предстоящи сватби и пр. Но учителката А. Христова, адвокатът Най

ден Киров, братя Джаджови и много други. 
Много царибродчани са владеели добре

оркестърът е изпълнявал не само народни 
хора. Царибродчани са можели да слушат 
и класическа музика. Тези културни съби- турски език. 
тия до скоро се преразказваха. Сега едва ли 
има живи царибродчани от това време, а 
тези прояви са били по-интензивни до Пър
вата световна война и по-редки между две- телевизионен център, 
те войни.

Една от най-тесните и най-стари улици в Димитровград, улица "Стара планина" в 
района на Строшена чешма, тези дни се сдоби с асфалтова настилка. За жителите на 
тази улица, която в едната си част е доста стръмна, това е истинско облекчение, 
понеже теренът наоколо е доста каменист. Асфалтирани са към двеста метра, а 
средствата са от местното самооблагане и възлизат на почти 150 000 динара. С 
изградените "басамаци”, които свързват тази улица с двора на Народната библиотека, 
и тази част на Димитровград получава своя привлекателен изглед.

Цариброд не е имал: местен Радио-

Богдан НИКОЛОВДимитровград няма такива концерти.А.Т

си или за починали съученици. Искаме да за
пишем имената на видни хора: доктори на на
уката, магистри, писатели, хора на изобраз
ителното изкуство, обществени работници, сто
пански дейци, които са учили в Гимназията. 
Затова ги молим да изпратят следното на ад-

правдива. Затова сега ще се постараем, ще съ
берем данни и документи, та да оставим един 
истински писмен паметник, свидетелстващ за 
повече от един век просвета и култура в града 
ни.

ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД, 
УЧИТЕЛСКИЯТ И УЧИЛИЩНИЯТ СЪВЕТ 

ПРИЗОВАВАТ ВСИЧКИ

ПРИЯТЕЛИ И
поклонници

НА ГИМНАЗИЯТА

* Молим всички бивши ученици, учители, 
сътрудници и приятели на Гимназията да из
пратят на адреса на училището документи, фо
тографии, информации, сугестии, предлож
ения, записани спомени и всичко друго, което 
считат, че ще спомогне за написването на една 
хубава, точна, документална МОНОГРАФИЯ, с 
която всички ще се гордеем.

* Имаме видни хора и в чужбина, които с 
любов и носталгия си споменят за нашата Гим
назия. Обръщаме се с почит и уважение и към 
тях. Молим ги да ни изпратят сведения за себе

реса на училището :
1. Една фотография (независимо какъв фор

мат е)
2. Именник със следните данни:
а. Име, бащино име и фамилия
б. Професия
в. Дата и място на раждане
г. Имената на майката и бащата
д. Къде живее сега, (временно, постоянно).УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

* През близката 2000 година ще се навършат 
110 години от основаването и съществуването 
на Царибродска-Димитровградска гимназия. В 
чест на този знаменит юбилей ние се готвим да 
печатаме МОНОГРАФИЯ на ГИМНАЗИЯТА. През 

през нашето, Гим- 
е била център на най-значител-

точен адрес
ОБРАЗОВАНИЕ:
Учебно заведение; години на обучение; 

дипломи и титли
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕВъз основа на решението на Училищния 

отбор на Гимназията а Димитровград от 18 
март 1998 година Гимназията обявява ан
онимен

Длъжност; институция; дати 
ПУБЛИКАЦИИ (заглавие, издателство, 

година, на кой език е оригиналът)
УЧАСТИЕ в публични манифестации - 

жби, спектакли, филми, конкурси 
БИБЛИОГРАФИЯ 
ЧЛЕНСТВО В ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИО

НАЛНИ СДРУЖЕНИЯ, НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
* Засега в авторския колектив са включени 

Богдан Николов, Лилия Нейкова и Цветан 
Еленков. Те с удоволствие ще приемат всички 
ваши съвети и данни, които ще дадете, защото, 

че имат някакъв опит в писането на
е и

миналото столетие, както и
назията винаги 
иите исторически и културни събития в града и 
околността. Нека се постараем да предадем 
венеца от успехи и резултати на Гимназията с 

доблест на поколенията от XXI век.
* Известно е, че много хора, учили в нашата 

Гимназия, навсякъде в страната ни и другаде са 
областта на обра- 

Това

и зло-КОНКУРС
чест и за изготвяне на идейно решение за ем

блема на Гимназията.
За най-добрите предложени решения са 

предвидени следните награди:
I награда - 1000 динара
II награда - 800 динара.
Предложените решения трябва да бъдат

обозначени е шифър и изпратени най-късно 
до 15 септември 1998 година на следния

изписвали светли страници в 
зоваиието, културата, стопанството, 
задължава Царибродската община и прави 
чест на училите в нея да помогнат съ 
трудове/съвети, предложения, домени, фото
графии, като ии ги изпратят да ги запишем, з 

повишим още повече авторитета на 
училището. Казано е: "Онова, което не е запи 
саио, все едно че не е било

НИ^зТиТтОРИЯ^^

нието й. Нашето оправдание е, че * "Р°" * и 
иа бързо ръка, нямахме миого документи и 

Р И да бъде тя по-документалиа и

въпреки,
документални статии, необходима им
вашата помощ.

Чакаме да ни се обадите. Адресът е:
ГИМНАЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД 

ул. Кирил и Методий 12 
18320 - ДИМИТРОВГРАД

Тел/факс (010) 62163, телефон на директора 
(010) 62-182

Предварително на сътрудниците сърдечно 
благодарим

да адрес:
Гимназия в Димитровград 
ул. 'Кирил и Методий" Но 12 
18 320 Димитровград 
(тел/факс 010/62-163) ,
В отделен плик трябва да бъдат 

шифърът, името и адресът на

"ПРИЛОЖЕ-

изпратени
автора.

материали, та

17 ЮЛИ 1998 г.



ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ всичко, а след нейната смърт всичко остава на Дьо** 
понеже тя го осиновила”. Леля Лилия на, която раз
казва тази история, е жена с поглед на жрица и с изу
мителна памет. ”Ни 21 декември 1957 година аз се 
омъжих като трета поредна жена за Дьока В ида нови м 
от Пирот-Тиябарац. Аз пък съм от "Пазар” в центъра 
на Пирот, а улицата, на която живеех, се протяга от 
хотел "Пирот” до улица "Никола Тесла". Преди вой
ната улицата се казваше "Тирпюва”, а по време на 
войната "Генерал фон Лист”. Бях изпаднала в крайна 
беда и се принудих да се омъжа. Дьока е роден в София 
през 1921 година и когато умира през 1981 година, 
оставам сама с дъщерята.

Тази част на воденица та също имаше зри камъка, 
но когато аз дойдох през 1957 година работеха два - 
един за жито, а един за царевица и ярма. Спомням си, 
че отдан'ЬЧНото управление на община та идва комисия 
да измерва капацитета на воденица та и но това опре
деляха данъка. На 15 ноември 1965 година във водени
цата избухна пожар. Казват, че станало късо съеди
нение, предизвикано от наспала. Тогава изгоря много 
брашно. Комшии те Никола Бабич.Тома Ма тев и Мет- 
ко Пейчев - ковача, най-много помогнаха при поту
шаването на пожара.

И нашите мливари бяха от споменатите села и от 
града. Когато нямаше достатъчно вода през сушните 
периоди меляхме наред. Дьока си попийваше, зареди 
воденицата, отиде си по кръчмите и аз се разправям с 
мъжете. Отглеждахме по 5-6 големи свине. Имахме 
голям яхър за няколко чифта волове и когато се нала
гаше клиентите да нощуват, връзваха добичетата под 
сайвана, ако нямаше място в обора. Имаше и стаичка,

ЦЗстраниот модерното здание на понита гимназии, па 
13 един хвърлей от нея на изток, като старинна ре
ликва, малко накривена от старостта си и от слабото 
поддържане, е разположена Ипкопата воденица. Кога 
е построена и през колко ръце е минала, една ли някой 
може да си спомни. Такъв не намерих.

От главната улица н махала "Строшена чешма” 
към нея водят дпе къси пътечки, разбит черен път е 
дупки, в които след дъжд водата се застоява, мътна и 
гъста от кал та, чак докато не я разплискат возилата 
или не я изсушаз' слънцето и вятърът.

Спомням си някогашния собственик на воденицата, 
дядо Василко Въжаров. Той беше беловлас, нисък ста
рец, почти винаги облечен е дълъг кожух от иеподстри- 
гана вълна. Дали от постоянния шум във воденицата 
или от друго, но старецът беше съпссм глух и може би 
заради това бе предпазлив и неодоверчип. Помеще
нието, в което съхраняваше брашното от уема, заклю
чваше с голям жълт ключ, завързан за колана му. Мие, 
децата, мислехме, че той и баба Ана нямат деца. Обаче 
след години разбрах, че в София живеел синът им Симо 
Въжаров, който бил адвокат. Говори се, че веднага 
след Втората световна война Симо изчезнал безследно. 
Старците имали и прнслужннчка Дона, па която Ва
силко бил тетин.

Старецът беше малко скъперник, или поне аз така 
го преценявах. Погледът му бе изпитателен, устните 
ехидно стиснати, постоянно се озърташе н ослушваше, 
все едно, че дебнеше жертвата като тигър или не
надейно излизаше отняк ъде като боа, готов да нагъл1та 
жертвата си. Жена му пък, баба Ана, имаше вид на 
особа с божия смиреност. Беше благочестива и с добър 
нрав и ние не се плашехме от пея, когато ловяхме риба 
зад воденицата. А риба и раци имаше в изобилие, за- 
щото водата беше чиста като детска сълза.

Ниското здание будеше моя интерес с постоянния 
шум вътре, с тракането на кречеталото, с припряно
стта и суетнята на мливарнте, конто бяха с побелели от 
брашното дрехи н вежди. А вътре денонощно се въ
ртяха воденичните камъни, зърното бавно хлътваше в 
коша и центробежните сили ритмично пръскаха бра
шното в сандъка, наречен мучннк. Във воденицата 
няма таван и навсякъде е бяло, а от брашнения прах се 
образува паспал и прави нещо като големи паякови 
мрежи, фигури и плете своеобразна бродерия. Млн- 
варн идваха с коли или с коне най-много от селата 
Петърлаш и Радейна, а имаше по някой и от Висок. 
Забърдчанн и височани повечето мелеха в Пъртоио- 
пинци. където имало десетина воденици. А вода имаше 
и воденицата работеше денонощно. Помня и няколко 
наводнения, когато река Нишава се изливаше и сти
гаше дори до моста на Строшена чешма. Когато водата 
се прибереше в коритото си, дълги години оставаше 
една права кафява черта на воденицата, която пока
зваше докъде е стигала водата и напомняше за бедстви
ето.

"Когато нямахме сметка, давахме воденицата под на
ем. Имахме и машина за отвиване и очистване на зър
ното, наречена гриор, но всичко отиде, както и лъжов
ния и преходен живот. След това язът проби, вадата се 
запълни и сега воденицата ми служи да съхранявам в 
нея земеделската реколта. А някога, когато имаше 
вода, за двадесет и четири часа мелехме от 600 до 800 
килограма брашно. Три кам ъка се в ъртяха, а взимахме 
но шест килограма на сто усм.”

А воденицата навява и романтични спомени. Мли
варнте понякога се застояваха по няколко дни и тогава 
спяха па чувалите или дремеха на столчета. Тука се 
хранеха, пийваха, разправяха за житейските си про
блеми, за пойните, за извървения жизнен п ът, за спо
луките и несполуки те, а понякога разказваха приказки, 
примесени с творческа фантазия. Пали в пустата чове
шка природа има суета и самохвалство.

Отк ъм новата гимназия п ък е разположена другата 
частна воденицата, която притежаваше Дьока Видано- 
Ш1Ч, сми на дядо Перо от Пирот и на Елена Попова от 
България.

Тази част по големина е почти същата, както и на 
дядо Василко. Усамотилата и овдовяла Лиляна Видано- 
вич разказва историята на воденицата. Тази умна и 
начетена жена е прочела почти всичко от Пърл Бък, 
Достоевски, Толстой, Тургенсв, Хенрих Сенкевич, от 
Андрич, Глишич. Всселинович, Лазаревич... Сега кле
пачите й са почти затворени като на ясновидката Ва- 
нга. Когато говори за воденицата, тя говори и за своята 
съдба. "Някой си Раде Милншич, херцеговец, наричан 
американец, понеже работил в Америка, към 1931 го
дина се оженил за тетка на мъжа ми, Милка Виданович. 
Още преди да се ожени, този човек купил воденицата, 
къщата, лозето и две ниви от някои хора, наречени 
Гигини. След година и половина взаимен брачен живот, 
Раде умира от сърдечен удар. Така баба Милка Ви
данович (1898 - 1973), която нямала деца, наследява

к ъдето хората нощуваха, ако не можеха за един ден да 
си свършат работата. Докато чакаха мливото, те си 
разказваха разни приключенски истории, както става 
по всички ханове и мелници. Чуваше се смях, псувни, 
понякога и караници, защото ние ги обслужвахме с 
ракия и вино", изтъква леля Лилияиа.

Инак тази жена има интересна биография.
- Завърших прогимназия и работих в Пирот на же

лезопътната гара като описвач на вагонската стока. 
Когато искаха да ме преместят на работа в Риска, 
постъпих на служба в Секретариата на вътрешните 
работи в моя град, в отдел "лични паспорти". Тогава 
станах симпатизант на комунистическата партия. Ро
дителите ми бяха набожни хора и аз бях под тяхно 
влияние. Веднъж някой ме видял, когато съм влизала 
в черква, наклеветил ме и тогавашният началник Ми- 
тар Перович (преди него беше Чеда Игнятович) ме 
вика и ми казва: "Ние те караме да влезеш в партията, 
ти не искаш, а ходиш в черква. Е, нека сега ти помогне 
черквата" - и веднага в началото на 1951 година ме 
уволниха. Така съдбата ме доведе в Цариброд. Дъщеря 
ми Йелена живее в Белград и често ме навестява.

Сега тази част на воденицата е почти срутена. Зеят 
печални останки от стени и греди. След пожара нищо 
не е възстановявано. Мазето е заключено с катинар, а 

някогашната чорбаджийска къща, в която
Когато старият дядо Василко грохна, от 1948 до 

1954 година работи Александър Златков, 
роднина на баба Ана. Дядо Сандо беше едър 
човек, със засукани черни мустаци, словоо
хотлив и услужлив.

Някъде през 1958 година дядо Иван Ан
донов Анджелков купува воденицата. Дядо 
Ванчо е от Петърлаш. Той беше умен, хитър 
и предприемчив човек. Изобщо той имаше 
търговски заложби. Обичаше да разказва за 
миналото и приказките му бяха заредени със 
здрава народна мъдрост. Изглежда, че имаше 
слабост към жените, защото вдъхновено и с 
унес говореше за тях и за младините си.

Сега воденицата изживява старините си и 
отдавна е замлъкнала. След смъртта на дядо 
Ванчо работата във воденицата поема синът 
му, Младен Андонов. Този висок човек, насле
дил заложбите на баща си, разказва спокойно 
и увлекателно. На младини бил много як.
Младен е висок човек, лекичко превит, с ори
енталско спокойствие и славянска прямота и 
доброта. Той разправя, че на село имали гол
ям имот, обаче след последната световна вой
на били облагани с непосилен за тях данък:
"Вземат ни житото, вълната, и ние мъкнем за 
други. През 1946 година преследваха чорба
джиите. На нас ни взеха воловете и баща ми 
реши да купи воденицата. Тогава, през 1958 
година, брои 580 000 динара, а това бяха седем 
чифта волове. Един чифт волове струваше 
около 80 000 динара. Продадохме крави, овце, 
ниви, за да съберем парите. Аз слезнах от село 
в Цариброд през 1972 година - казва сегаш
ният собственик на едната част от воденицата, 
бай Младен. - Тогава имаше вода, работеха по 
три камъка. После един спряхме, понеже ни 
облагаха с голям данък. А когато беше суша

кипял живот, отдавна не е ремонтирана и 
едва се забелязва, че е обитаема.

Воденичните камъни и в двете части на 
воденицата в своето безмълвие напомнят, че 
някога тука е било оживено, срещали са се 
познати и непознати, свързвали са се при
ятелства. Дървените улеи отдавна са изгни- 
ли. бетонните тръби, които са ги заместили, 
са се разпаднали, а железните колела с пер
ките под воденицата са затънали в земята и 
боклука. Където някога стремително се спу
скаше водата и излизаше пенлива, надиплена 
и рошава, като се успокояваше бавно по те
чението на вадата, сега всичко е заличено и 
изравнено.

Индустриалните мелнични комбинати и 
домашните ярмомелки със своето нахално 
превъзходство и наперена самонадеяност за
местиха воденицата, от която някога лъхаше 
на топлина и романтична красота, и като че 
се усещаше миризмата на топъл хляб, току- 
що изваден от селска фурна.

Спомням си от детските и юношески дни, 
че водата течеше спокойно и когато капа
ците на улеите бяха затворени тя почти не се 
движеше, а когато се повдигаха, водата рязко 
спадаше и задвижваше перките на колелото. 
Самата воденица бе обкръжена от зеленчук
ови и овощни градини, от чиста речна све
жест и приятен полъх.

Когато се правеше някакъв ремонт във 
воденицата, водата се изпускаше на савака и 
ние ловяхме риба и раци почти насухо и в 
плитчините, като задръствахме коритото и 
при всяка хваната риба изпитвахме първична
детска радост.

Бреговете на вадата бяха обраснали с 
върби и ракитак и в тях гнездяха врабчета, 
синигери, свраки, кълвачи, смрадливи па
пуняци и други птици, които сега са рядкост.

Като на паметна плоча на бента над воде
ницата стон надпис: "Васил Въжаров 1940 
сякаш да напомня, че тука някога е имало 
живот, замрял и потребен под пластовете на 

земя от някогашната маз-

и нямаше вода мелехме на пренос чрез долап, 
през улея. Към 1963 година направихме 

ремонт, приспособихме воденицата да работи 
на ток, но не ни одобриха да я пуснем в дей
ствие, за да не конкурираме държавната мел- 

А когато имаше вода, воденицата рабо- 
денонощно, нямаше празник. Сами си

а не

ница. 
теше
работехме" - разказва малко бавно, тихо и 
проточено бай Младен. И той не чува добре 
от рождение и преди носеше слухов апарат. купищата паднала 

илка.Илюстрация: Веселин Денков
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буреносно време Ш

ГОРДЕЕМ СЕ С ПОМОЩТА 

НА ЮГОСЛАВЯНИТЕ
В.Б.) и ръководството му още в самото по^1ансвРсн^ст’акТ11в1!°ст, на- привличаха към нас много желаещи да
начало напипаха верния път на борбата еп шнп с™*1’ пома||'аГ)1'"а военните оп- станат партизани... Нашият отряд при- 
сре1цу фашизма - не да се крием в зем* т ’ поводихме сфашнсткатв вой- вличаше като магнитбойциВвдцяла Бъл- 

да вдигнем наполч ч го ™ ,ЮЛ"ЦИЯ' "° многочисленост Трън- гария. Няма околия в страната която да
борбата и да се оппем н-1 мошнпя ме 1ЯТ партизански о тряд е без аналог н не беше дала поне един партизанин в 

гръб Мъдрият наш селянпн ип ~ сторияза на антифашисткото движение Трз.нскня район. От нашия отряд се рои-
откъдГ™ Еочнембип™ е Г, У н.ас:0В,Я^ "аРтпзанскп бригади през ха Брезнншкпят. Радомирският. Босиле-
ш™^\Тяб:;Глч=:.:!:^Г1КаТа Г- 1944 Г- ,,ма,,,е а°-малко от 700 градският, Царибродскнят отряд, дадо- 
нкономически ннтепеси п", впте ®°"цн> а патрнзанската дивизия, създа- хме бойци и оръжие на Кюстендилския и
пеквизшшятч нз жТГторС „ реМаХНеМ дена въз ос1,овата на нашия отряд и роп- Шопския отряд, на Войнишката бригада 
дукти с конто пгЬнпппл " ДРУГ,1ПР°' лите се от него съседни отряди, както и "Георги Димитров". В нашия оперативен 
бваше тоуда на Сияйни п власт огРа- на присъединилите се войнишки части район се формира и'1 софийска партизан- 

Да разстро,,м наброяваше на самия Девети септември ска дивизия, 
пкз мляко нз нз емаха 11 последната ка- около 2 000 души партизани... Сега, когато някои пишат за дейио-
пка мляко на народа и произвеждаха ма- С помощта на народа в Тръиско бе 
сло. сирене и кашкавал за немската ар- създаден най-активният и най-боеспособ- 
мия. По-натам да разрушим самата фа
шистка администрация. Вслушахме се в

лянките, а 
чем в

стта на трънските партизани, подчерта
ват, че, видите ли, те имат такава голяма 

ният партизански отряд в България.След дейност, защото били подпомагани от 
като се запознах подробно с дейността на югославските партизани. Това не само че 
различните партизански части в страна- не може да се отрече, но

рзГ,~;?ГеН^йс™ГтеНлГбЪТбЪ' ни^рядТНИЕ СЕ ГОРДЕЕМ с нмало никакъв антаго„„зъм помежду
жизнените му интереси и отвори за нае Д™ГН походи като трънските партизани. „""“„"иГно^еъз-^ш^гшетво и с "»• Например в началото..а партизанско-„п-тнте и гт-пмзтз 1 п 1 ннто е имал в актива си такива ожссточе- тях. но и с взаимното сътрудничество и с То движение в нашия район имаше реше-
Г.знпщ, , разрушихме много И|| сражсн„я „ такппа мащабни акции, взаимодействие то, което беше уста- Нне па окрз.жнпя комитет на ЮКП вЛес-
рЗ; ; не пР°"звеждат за немците. Ссга обамс |ю -Ш1СШИ” политически съо- «овено помежду ни. Особено важна беше коа.„, отрядът на Бърко да даде на Трън- 
еземахме за отряда известно количество браженпя това не се признава и има стре- ,|омо|Нта- която получавахме в началния ск1|я отряд сдна картечница. Наблюдавах

меж да сс омаловажава дейността на еТ{Ш на развитието на партизанското дви- с интерес реакцията на Бърко - тази кар-
жение в нашия край. Когато излязоха пъ-

Денчо Знеполски, 
партизанска снимка

ГЛАСА НА ХОРАТА зкористни, добронамерени и еднопосо
чни. За двете години съвместна борба не

млечни продукти, но по-голямата част 
раздавахме на селяните, а освен това след 
ликвидирането на мандрите млякото си 
оставаше за децата им. От струпаното за 
реквизиция жито изгаряхме за алиби ма
лка част, а останалото връщахме на сел
яните. Даже Радио Лондон беше съобщи
ло за "изгореното” от нас жито в село 
Борово, Царибродско. И досега помня 
благодарността на хората от Шппковица, 
които бяха измели хамбарите си, за да се 
издължат на държавата, а ние им върна
хме хляба насъщен.

Благодарение на това, че успяхме да 
въвлечем широките народни слоеве в съ
противата срещу фашизма, да ги нака
раме да проумеят великата спасителна 
мисия на Отечествения фронт, ние успя
хме да си изградим непробиваеми кре
пости и укрития в душата на нашите зем
ляци... Ето защо вТрънския район се сти
гна дотам посред бял ден да нападаме 
предвидените обекти, по светло под звъ
на на камбаните да събираме цялото село

течница на него му е безкрайно нужна, 
самият той се нуждае от още картечници, 
заинтересуван е подчинената му парти
занска формация да е по-наситена с огне
во оръжие, защото една картечница му 
заменя 20 бойци, вътрешно се колебае, 
раздвоява се, но я дава! Той отчита, че 
една картечница в пределите на Западна 
България ще подпомогне в този начален 
етап съществено българското партизан
ско движение, ще окаже преди всичко 
морална подкрепа на антифашистката

тъкне на преден план друг отряд, от кой- рвите наши нелегални, югославяните ве- боРба в този край, което п^к а
то са рекрутирани висши партийни и дър- че имаха почти двегодишен партизански сметка ще облекчи и поддоь’ ™ р"
жавни кадри. Нали в "Шумки от габър" опит зад гърба си. имаха разработени ба- бата на ̂ атовТя
Николай Хайтов беше написал, че а пето- зи, имаха и оръжие. Стечение на времето фашизма в приграни шияраион. <
раята се влиза не с щик, а с писец. Изгле- ние не само върнахме даденото ни от тях 11 дааап благо_
жда тези другари добре са го чели и раз- оръжие, но им предоставихме п повече. 4 4 _

писеца, докато ние се бяхме Изпращахме бойци да се учат в техните дарствено писмо до Тито подписано от
борили мъжки, не бяхме се крили в миши отряди, препращаха ни временно съвет- ®Ла;'”^!Гсмбпяиането ни с голямо ко-
дупкн. всеки ден бяхме гледали врага в ски бойци, които ни предаваха бойния си р ’ ‘ 0 оръжие по време на мобили-
очите. навъртели бяхме хиляди кнломе- опит. Обикновено често организирахме , Р пролетта „а 1944 г. За да се
три бойни походи, но не бяхме се били за сз.вместни акции отсам или оттам грани- ‘ Р нашето партизанско движе-
власт, а за хората... Ще дойде ден и пети- цата. за да избегнем клопката на про- . ., ... у.и решителен за съпротивата мо-

пеят партизански маршове и други рсво- нат;1 за Хрънскня партизански отряд ще тнвника, да отвлечем вниманието му или " този" Д^он" лс шГсмо към юго-
люционни песни заедно от партизаните и сс р „ то сн „еликолепие, ма- да отклоним удара му, както и за да раз-
от присъстващите селяни... Гърбът ни ща'бНосГ и внупштслност.Историцпте ще громим вражески гарнизон и т.н. ^гп шщГя пзПон рЪКОВОД“ТеЛИ
беше защитен сигурно! Силни бяхме с ^ отърсят от КОНЮктурните си съобра- Трънските партизани сс свързаха с пр"^” ™ щаб „ Политбюро на 
нашия славен трънски народ. жения и ще отдадат всекиму своето, ще югославските партизани и с югославския [{жп СР |тат ,|е бзлн-арските партизани

БЕЗ АНАЛОГ спрат недостойните фалшификации по народ в Източна Сърбия и в приложа- „ссмерно да се подпомагат, като
Нескромно е да го подчертавам, но е на,и адрес и ще възкресят истината така- Ш-часто покрайшшп.ко; ДР _ предРд, $, тсхн1' условия са

ва, каквато с. много но-тежкн от нашите. Даже няма да
Командир па батальона беше Милош, изключителен боец, смслчпга, бъде грешка ако се обезоръжи една наша 
хубавец, но и голям фустопоклонник. По топа преме мене пече ме бригада и оръжието й се даде на българ- 
бяха направили секретар па партийната организация в неговия ба- ските партизани!*’ Нужно ли е да се тъл- 
тальон. И както върнехме е ускорен марш към родния ми край, Ку0а този навременен дружески жест? 
извикаха ме другарите от отрядния партиен 
-Милоши треба дати на суд!
-Как така - рекох - този смел боец и командир, който досега спечели 

битки, изведнъж ще го даваме под съд? Какпо ще кажат

Трънскня партизански отряд, за да се из-

И при сърбите, а по-късно и при нас, в Трънскня партизански отряд, много строго се 
държеше до морала. Не се допускаха интимни връзки, а девойките бяхме издигнали в 
култ н ги пазехме от всевъзможни посегателства. Сърбите обаче бяха направо сск- 
таитн в революционната обстановка, в която действаха...
Когато англичаните започнаха да пускат оръжия и боеприпаси за трънските партизани 
н всевъзможни доставки за собствените си военни мисии, меджу другото бяха пуснали 
н карти за игра и презервативи. Такава пратка получили и сърбите..
Бърко отишъл при англичаните от мисията, хвърлил им пликчетата н рекъл яз
вително:
-Хвала, нама не треба то! Ми смо войници!__________________________________________

читаха на

и да правим митинги, а след това да се

■ г-г-' ■■1

_[-Ц—\ --л. -г -I ? ^—1'^!—*|

...
,.. 

1 ■

комитет и ми казаха: Югославското население се отнасяше 
с подчертано уважение към нас, българ
ските партизани, и ни разграничаваше по 
категоричен начин:

- Оао йе Слапчнна народоослободил- 
ачка войска!

- А ово йе бугарска фашистичка вой-

4--
толкова 
хората?
-Не, на суд! - отсякоха категорично те.
- Е топи са си ваши риботи. Като иските, давайте го под съд- отвърнах
помирително.
Но Васо Смнаепич, иолиткомисарят, се намеси:
- Друже Дончо, гук няма б ьлгири, няма сьрби, няма мои, няма твои.
Ти си комунист и като такъв ще участваш в разглеждане ни попе-

Нямипш накъде, съйппхмс сс, овс вдихмс и осъдихме посг пиките му, огп и семейството си от хрпнп. но 
шпкпитикупихме к« открито и честно. Милош бледнея, червенея - шито правителствени сили се биеше нв 
мвлко ли е топи с мето ди се твпнмвви пиртнИиит» ортииитвния. живот п смърт. Голям нпродс сръбският, 
11вкрви се отърви е едно мъмрене. Ефектът беше поритнтслен - след 
топи Милош не беше дил никому повод ди то посочи е пръст.

ска!
Нас, българските партизани, то пос

рещаше като спои синове, делеше и по
следния си залък, даже лишаваше ионяк-

с на-
'

няма никакво съмнение...
Унажиемч чнШиШели, с Шопа Приключва

ме ПорсушииТш П1ексШове зи уииШе и 1оуи- 
А нивремето, кога- мшс. . . отново си давам нш71е, тгшТЬ сръ(!скшИс и българскиШе

то сс пишеше истинска- 05’р1;'Т“ а „ '-тоти от н е тактика Я«/и7Пи«»ш сь,шест,ю а, сс Стрит, ПршТти 
та история в кипежа на сметка, ю 11'•'"Р" ,, , .. ....... общият при! - финиши,, сПорсу тиГиМи

•-Г-] битките, славата на тр- беше вярна - бяхме неирект.снато в дви „моису" от Денчо ЗнсПол-
т,иските партизани тр- жение, и бойни акции, неиорскъснптооя- ски 0аюН1шти „„ шл беше 1/и ни Посочим 
т гиаше от западната хме а стремето, а пръстът ни-на спусъка, фик(Гштс м ,р01Ш „„истини буреносно нре- 
гпанина и облиташе ця- не давахме мира на врвгв пито нв паши, ^ Ш(|ю| какт„ е шщял и Преживял ами- 
„„тп стпана Легендите пито па югославска територия. Иослед- я!п ,М,7]„Р| цокито оаншниШи ни идея беше 

ппия МУ командир ното беше наистина интернационализъм ^Покажем, че наистина няма никакви Йри- 
разказваха от най-висока проба и в действие. Те ни ,Н(НН отношенняти межру нашите у«« с/71- 

ЕЛШ от сз.на- помагаха, но и ние им помагахме, а тона е /шш, и пирони </,, не бърат робросъссрски и
оодницитеУни, с гряска- взаимопомощ! ™ >“‘л" - ******
Ся се много гузни съве- Нашите отношения е югославяните тжитХЯи. 

и, най-важното, бяха изключително чисти, абсолютно бс-

■

г~

1г-тазц 

------ --
ЯШШькжЛ . миййкЛЙгФ>т I > '

Писмо иа Бърко до Данчо от 14 август 1944 г.
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лмте се събират и си отиват. Сърбите имат поговорки: " Од много ошав и когито се пробва или яде се казва благословия 
светим И\и)е сунцс )е све мимфПрез тоя месец се пе»1е за здравето на егонанина ни дадена ябълка негровка, раня 
първа ракия от джанки и се опитва първото грозде... Жени- круши, любеница, пъпеш, кайсия, праскова... 
те готвят сладка, мармалади и сокове, учениците се стягат, С една дума - август е месец разделен: стават най-

МЕСЕЦОСЛОВ
и особено ония, които имат поправителни изпити... големите горещини, но започват и ветровитите и прох-

Лко през тоя месец - говореха моите дядовци - цъфне ладии дни, преобразява се цялата природа. Оттам и онази 
дивата ягода, зимата щяла да &ьде много люта. През август поговорка - "Леге без аба, а зиме без торба никъде не ходи", 
има много горещи дни, а има и "горещи" опиши празници, Моята прабаба Оимеонка често говореше - "Оди Прсо- 
които и днес се празнуват и почитат от много хора: Снети бражение другикав е лисч/г у гаруту и кнмикът у водуту", 
пророк Илия, Илинден (2 пвг.), Блага Мария (4 авг.)
Све-га Петка (Н авг.) или Огняна Петка, Спети Пан-

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

АВГУСТ телей (9 пвг.), когито, според народното поверие, 1църке- 
лите се събират и тръгват отново К'ьм южните земи. Повер
ието киши, че ако гърми ни Илинден, оиощията 1це бьдят 
червени, п виното ще е добро...

За нашенците Илинден е празник и 
Царибродско го празнуват селата Варйе, Било, Борово, 
Тудовица, Верзар... а през следобедните часове става общ и 
голям събор па Боровско поле. Събира се сума народ, има 
хоро па няколко места, сергии с халва, бонбони и други 
лакомства, гердапи, гривни, чантички от "мек шикер", има 
много хубави моми в литаци и ергени с нови калпаци... Б 
Босилеградско тоя празник също се празнува в Горна 
Лисина, Крива Фея, Дукат, Клисура, а малко по-далеч (във

* Царски месец * Големи празници, служби,* 
събори: Илинден и Голема Богородица 
Времето вече се преобръща * Нова ракия и 
ново грозде

полови на. В

АВГУСТ е осмият месец на календарната година, наре
чен така през I в. в чест на римския император Октавг 
Август. В буквален превод - "величествен , свещен месец . 
Царски месец - би казал нашенецът. "Куде и да ноидеш, се

може да будеш!
и за

1аи

тикье нещо че има за ручанье, гладен не 
Само тегай има леб без мотику, ама човеци миело

Вранска баня) има паиаджур.
Ма Спети Пантелей има служба и събор веело Плоча.
На 15 авг. се празнува Степан Ветровити, а малко 

по-К1*сно Преображение (19 авг.), когато времето се прео
бръща, когато моите приятели от Божица казват, че "неми 
вече бапяпье у рекуту". 11ародът почита и празника на 
братята Мпкапеи (14 авг.) - тогава не а* работи в полето. 
Ако щъркелите си заминат преди тоя празник, зимата ще 
бьде люта и ще има дебел сняг, а ако си заминат след 

без много сняг. Зачита се ипразника - зимата ще е мека и 
Ветрена Петка (Я авг.), както и деня па Спети Ипан 
Рилски (31 авг.).

Втори голям празник е към края на месеци - Успение 
преснета Богородица, Голема Богородица (срьб. 

Велика Госпорша) - на 28 август - който моите зс*мляци 
много почитат, мнозина постят, а всички се готвят на този 
ден да бъдат в Пирот - светец на града и голем, голем

- кой как

па

паиаджур. Отиват там хората с кол;», с коне, пеша 
стигне - в по-ново време и с влак, автобус- Пякои там 
продават, други купуват, а трети отиват на "зян-пазар , 
демек кеф да си карат моми да видят и после с дни да 
приказват за станалото. Т;1м имаше и голема въртележка, 
цирк, разни ле*чители и зъболекари дето без болка вадят 
зъби, там имаше и вотографи, които за час те изкарват на 
снимка - вечен спомен. Търговците докарваха много 

отколкото в 
малко

"Богородица“ по мотив от Хилендар 
живописано от Нина Тодороваразлични стоки и по-евтино ги продаваха 

дюкяните- Моят дядо Младен, който се падаше и
търговец с добитък, имаше обичай след панаджура да казва: Някои започват да секат шума за овце, някои топят гръ- 
"Деца, човек требе да се ставля с човеци, за да може да сници (коноп) в реката, това опива рибата и тогава и децата 
разбере кво стая по селата и по светьт! Както в България стават добри риболовци (с ръце!).
и Сърбия, така и в нашите краища особено е силен култът За именден през тоя месец да се готвят носителите ня 
към Богородица. Хората я възприемат като обикновена следните (и подобни) имена: Илия, Илко, Ика, Лича, Ил- 
жена, жените в нея виждат защитница на децата, инка, Петко, Петкано, Стсван, Стсвча, Стсванка, Матся, 
грешниците смятат, че тя е много милосърдна. Тя е пок- Мата, Панта, Панталсй, Мара, Мария, Христина, Ана, 
ровителка на майките, избавите,\ка от зли сили и болести Мирон, Йован, Юла, Магдалена... 

после!" Числото 8 (осем) има богата символика: старите при децата. Нейния празник празнуват някои семейно,
евреи са го отчитали като "числото на Бог.»". Будизмът го други като общоселска или градска служба (светъц). Някои ----------------------------------------- -----_----
взема като символ на съвършенството. Християнството жени единично се обричат да "режат колач на този ден”. ^ д - с- уважаеми слушатели, Приключва.ие 
смята, че през осмия ден Бог е създал човека. Осем е числото Богородица се празнува и в с. Мусул, Босилеградско. годишния иикъл йод общото заглавие
на съвършенството, а когато се вземе като 7+1, тогава е Вярва се, че който на този ден спи или е дремовен - ще бъде "МЕСЕЦОСЛОВ". Нека ни бъде Позволено, 
символ на изобилието и на блаженството. Хоризонтално такъв през цялата година. Ако на Голяма Богородица има ваше и 0щ1ше1тю на редакцията, да израз ши 
посгавента осмица е знак за безкрайност... Ако народът силен вятър, през зимата ще има дебел сняг. До Богородица и ена б Ю2одарносш къ и автора - йроф. д-р 
отчита юли като месец на жетвата, то август е месец за - казва народът - има прашище, а след празника - кали ще. м { Младенов и да му Пожелаем още По-Пло- 
"свозенье" на снопи и на вършитбата. (Хърватите наричат На Преображение се хапва първото грозде, с което се { но сътрудничество с в-к "Братство". 
този месец коловоз!). Вярва се, че на св. Пантелей щърке- даряват и комшиите и приятелите. Изобщо през август има

Св. пророк Илия е живял около 900 г. преди Христа

Марин Герин

от

Редакцията

иция! Нали философите от искона казват: същевре- прави нарочно, защото продължителната топлинна
обработка драстично променя качествата на консер-ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 

ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (27)
менно не можеш и да искаш, и да стискаш.

Малко технология: Хората се нуждаят от храна и внте. 
през зимата, и в космоса, и под водата, и в планината, и 
по време на бедствия... Трябват им хранителни резерви, стерилизация 
Как да ги обезпечат? Най-добър метод е стерилиза- (НТ5Т; Н1СНТЕМРЕКАТ1ЖЕ5НОКТТ1МЕ = висока тем

пература, кратко време). Натуралните сокове, във вид 
Стерилизацията е идеален вид абиоза, защото при на много тънък движещ се пласт, се подлагат за кратко 

са живи нито клетките на хранителните суро- време на обработката чрез висока температура.
Съществуват и други варианти на топлинна стернли-

Порадн тия причини е измислен съвременен начин на 
на течените продукти, наречен ХТСТСПРАВКА ЗА 

СТЕРИЛИЗАЦИЯТА И 

ПАСТЬОРИЗАЦИЯТА
цията.

нея не
вини, пито микробите, които ги нападат. А най-ефек
тивно стерилизиране се постига чрез топлинна обра- зация: микровълново загряване, асептично консерви- 

Ултимативениск: Професор Асене, от Вас съм чул ботка на хранителните продукти (стерилизация=обез- ране, апертизация и т.н. 
следния анекдоис~Ноиишали йрочушия еколог Боде- заразяване, обезплодяваие). Дичо, ти си се подписал като скопявач. Трябвал
нхаймер какво мисли за у Потребата на ДДТ, а той Стерилизацията се прилага и в медицината, обаче да знаеш, че и скопяването е вид стерилизиране - при- 
отвърнал (с библейските думи на разпънатия Хрис- съществува разлика в схващането за нейната реали- чинява безплодие (яловост) при добитъка (свинете, к 
тос): "Госйоди, Прости на хората, те не знаят какво зация между технолозите и медиците. Когато в медици- мете). Навремето вестниците писаха, че един твои по
правяш/”. Пред Подобно изпитание съм изПравен и аз. чата се прилагат температури пад 100 С, целта е да се лега от Чиннглавци вързал жена си и нея да скопява... 
От една страна, Вие казвате, че екологичната роля на унищожат всички микорби, а за материалите, които се И я скопил завинаги... 
микробите в биогеохимическише цикли е незаменима и стерилизират, не се държи сметка (инструментите, ръ- 
грандиозна, а от друга, че трябва да унищожаваме ковицитс, марлята). Те не се променят от високите тем- 

кробише, защото Предизвикаш болести и разваляне ператури. Когато в медицината се прилагат темпера- 
на храната!” ТУРИ П°Д 100 Ссцел да се унищожат само вегетативните

Моля, изяснете се без дипломатически извъртания: форми на микробите, тогава говорим за пастьоризация.
И в хранителната технология се получава пастьори-

П.С.

Във връзка с аншисейшииише от миналия брой, 
кантората Пристигнаха въПроси: аншисеишиии 
ли са салицилъш, формолъш, алкохолът... 
Салицилъш и формолъш се оказаха вредни за 
здравето и затова са забранени за уПошреба. А 
алкохолът?... Един лекар, за да демонстрира 
отровното действие на алкохола, Пред своя Па
циент-алкохолик взел буркан, Пълен с ракия, гмур
нал вътре глиста и тя умряла. "Видяхте ли как 
действа алкохолът?” ”Видях и разбрах, че ако 
Продължа да Пия, никога не ще имам глисти! 
отвърнал Пациентът.

в
ми

микробите вредни ли са или Полезни; знаят ли хората
какво Правят, когато ги унищожаваш чрез сшерили- зация, ако еднократно се приложат температури от 
зация? И що е това - стерилизация? 100 С. Вегетативните форми биват унищожени, но

остават спорите. Обаче веднъж обработените продукти 
след 24 часа - през което време останалите спори пре
минават във вегетативна фаза - повторно се подлагат на 
топлинна обработка и се поучава напълно стерилизи
ран продукт. Този стерилизационен вариант се нарича

Дича Дерекулъц, скопявач

Малко философия: Да, един от основните белези на 
нашата епоха е изострена двойственост на нещата като 
резултат от противоречията между природата
шкото общество. Интересите на природата и хората ти11дализация

Добър пример са микорбите. ояе н Р Р болестотворни микроби, а останалите, невлияещите на
биосферата, вредни като . ол оРгто-г качеството на храната, оставят незасегнати. Това се

валящи храната причинители. И какво сега.. Пат поз-

и чове-
не

Протоколист. С.к. 
(В следващия брой: 

Еспандирани и екструдирани хрантели в
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СПОРТ @ СПОРТ РАЛИ В ДИМИТРОВГРАДДимитровградска община има постатъ 
вени футболистиАНИТА АЛЕКСОВА - 

РЕПУБЛИКАНСКИ 
МЛАДЕЖКИ 
ПЪРВЕНЕЦ

чно качест-
състезават „ една ГсъСди^зГ’ К°ИТ° Ще “

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕТВЪРТИ МИТИНГ 
ПО СКОКОВЕ №В началото на юли в Ариле се проведе репуб

ликанско първенство по шахмат за младежи, на 
което взеха участие и членовете на димитроград- 

— шахматен отбор Анита Алексова, Бояна 
Алексова и Иван Стоименов.

Анита Алексова

шГ I т
|'В Димитровград на 21 юли е заплануван лек

оатлетически митинг по скокове на височина и 
дължина - четвърти поред, станал вече тради
ционен. Организатор на митинга е Атлетичният 
клуб "Железничар’, покровител Общинската

ския

спечели първото място със 
седем точки от девет партии (седем победи и две 
ремита). Бояна Алексова е на 9 място по Бухолц 
системата, а Стоименов на 16 - по същата система скУпи'1ша 11 генерален спонсор Комуналац . Оч- 
Класнраните на първите четири места състеза- аква се Учает11сто на състезатели от СРЮ, Бъл- 
тели ще вземат участие в държавното първен гаР»я,МакедониянТурция.Поканазаприсъствие 
ство, което ще се проведе от 25 юли до 9 август е отпРавена 11 Д° съюзния треньор Аца Петропич.

а

Част от моторалито за първенството на Югославия, организ
ирано от Интерспид рели” Не» 11 и 12 юли, се проведе и на 
територията на Димитровградска община. Своето участие зая
виха 41 екипажа от Югославия, Българйя, Италия и Словения. 
Участниците стартираха в Пирот, минаха през Изатовци, 
Долни Криводол. Димитровград, Звонска баня, Бабушница до 
Пирот. Първо място зае екипажът от Италия, втори са Бъркич 
и Томич - Югославия, а трети - Апостолови, баща и дъщеря от 
България.

НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА 
ЮНОШИ В СУБОТИЦА

ФУТБОЛ

И”ЖЕЛЮША” В 
НИШКА ЗОНА БЕЗ ЗНАЧИТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ А.Т.
След тринадесет години съществуване ФК 

Желюша от едноименното село край Дими
тровград се сдоби с правото да играе в Нишка проведе в Суботица през миналата седмица, ди- 
футболна зона, след като се класира на първо митровградските лекоатлетки не постигнаха осо- 
място в Пиротска окръжна дивизия. В тази дп- бени резултати. Най-добре се класира Тамара 
визия ще се състезава и "Балкански”. За желюш- Стефанова, която в дисциплината хвърляне на 
ките футболисти очевидно проблемът не е във копне зае четвърто място с личен рекорд 37,09 
футболната игра, а във финансовите средства, метра. Йелена Николова не успя да се класира за 
необходими за поддържането и стимулирането на финала в дисциплините 200 и 400 метра, а Йелена 
отбора. Очаква се помощ от общината и от мест- Владимирова бе осма на тронния скок и девета на 
ната общност на селото. Друг е въпросът дали

На държавното първенство за юноши, което се БОСИЛЕГРАД

Турнир по малък футбол
По думите на Георги Георгиев, треньор на футболния отбор 

"Младост”, през лятото са запланувани два турнира по футбол на 
малки врати и един турнир по волейбол.

В първия турнир по малък футбол, който започна в началото на 
седмицата, участват 12 отбора, разпределени в две групи. Според 
условията на състезанията, класиралите се на първо и второ място 
отбори от едната и другата група ще премерят силите си в полуфи
налите. На победителя в турнира Общинската скупщина, която е 
покровител на това състезание, ще връчи купа. Организатор на 
турнира е футболният отбор "Младост”.

Според Георгиев, турнирите ще бъдат и един вид подготовка на 
футболистите от босилеградския отбор за предстоящото футболно 
първенство, което ще започне към края на август, тъй като всички 
играчи на "Младост" ще бъдат ангажирани в някой от състеза
ващите се отбори.

Трябва да се отбележи, че при липсата на други културно-за
бавни прояви, спортните дейности ще бъдат единствените организ
ирани развлечения за младите през лятото.

Д.сдълъг скок.

СЛУЖЕБНА ОБЯВА
Въз основа на чл. 27, 33 и 34 на Закона за митровград ("Меджуобщински службени 

планирането и уреждането на пространст- лист Ниш" бр. 27/91) Общинската скуп- 
вото и селищата ("Сл. гласник РС” бр. 44/95), щина в Димитровград на сесията си от 26 
Генералния градоустройствен план на Ди- юни 1998 година взе следното

РЕШЕНИЕ
циалисти, за което обществеността щеза изготвяне на градоустройствен проект 

за обществения център "СЕЛИЩЕ” в Димит- бъде осведомена посредством общинск
ото табло и в. "Братство" най-късно 15 
дни преди началото на експертните раз-

м-ровград.
Чл. 1

ТЪЖЕН ПОМЕН
По повод ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на 

милия ни
СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 

от село Груинци, Босилеградско
на 25 юли 1998 година ще дадем панихида. 
Панихи 

дом на п<
Каним всички близки и познати да присъстват 

на панихидата.
ени за теб никога няма да изчезнат. Поклон пред
т!

Върши се подготовка за изготвяне на гра- исквания. 
доустройствен проект за обществения цен
тър "СЕЛИЩЕ" в Димитровград на кадастрал
ния парцел 1/1 и части от кадастралните съждане и експертните разисквания ще 
парцели 4082, 4054/1, 4055/4, 4055/3, се грижи Комисия, назначена от Общин-
4055/2, 4055/1, 1596, 5678 и 3 - КО Димит
ровград.

Чл. 5
За организирането на публичното об-

ската скупщина.
По време на публичното обсъждане 

Чл. 2 всяко заинтересовано лице има право да
Проектът ще бъде изготвен въз основа на представи в писмена форма забележ- 

Генералния градоустройствен план на Дими- ките си във връзка с проекта и да ги 
тровград, градоустройствения план на "СЕ- поясни пред Комисията.
ЛИЩЕ" и кадастралното разрешение, изда- Чл* 6
дено от Службата за кадастър на недвижими 
имоти в Димитровград.

Чл. 3

идата ще се състои в 11 часа до вечния 
окойника на груинските гробища.

ните спом' 
светлата ти памет!

Опечалени: съ 
снахи Славица и га Павлинка, синове Никола и Иван, брат Васил, 

I Надежда и Ивона.
Комисията съставя отчет за работата 

си, който е съставна част на обоснова- 
нието на проекта.

И2венка,внучки

Чл. 7
След реализирането на това решение

Проектът ще бъде изготвен от предпри-

градоус^рой^тветГ^паиовв^^финансовитв Обьцинскага скупщина Що приеме пла- 
ще осигури Общинската на.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 август 1998 год. се навършва ПОЛОВИН 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил и назабравим 
съпруг, баща, тъст, дядо и прадядо

ЗАРЕ ИВАНОВ
пенсионер от Явор - Г. Любата

С тъга и болка схващаме истината, че не си 
с нас.

Поклон пред паметта ти!
На тази дата в 11 часа даваме шестмесечен 

помон. Каним роднини, близки и приятели да присъстват на панихи
дата.

Вечно скръбящи: съпруга Цветанка, дъщеря Милка със семей
ството си

средства за това 
скупщина в Димитровград.

Чл. 4
Чл. 8

Това решение встъпва в сила на осмия
Изпълнителният отбор на Об-

Общинска скупщина в Димитровград 
Председател:
Никола Стоянов

След като
щинската скупщина в Димитровград утвър
ди началната версия на проекта, той ще бъ
де предложен за публично обсъждане, а 
същевременно ще бъде обсъден и от спе-

любителите на литературното творчоствоИздателство "БРАТСТВО предлага на

НОВИ КНИГИ
от собствената си продукция:

1 АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ
ВТОРАТА ПОЛОВИН АНА ХоХВЕКот_ш Дуи_

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 август 1998 год. се навършват четириде

сет дни от смъртта на нашата скъпа и незабра
вима майка и баба

ЯНИНКА ВЕЛИНОВА
домакиня от село 

Плоча-Босилеградско
Тя почина на 26 юни на 89-годишна възраст, а 

погребението се извърши на Видовден.
Скъпа майко,

Съставители и 
ЦЕНА: 250 динара.

в нашите сърца вечно ще живее твоят лик на честен и ^РУА^любив 
човек. Много си се намъчила заедно с татко Тоше да създадеш 
условия за живот на многобройното ни бедно селско семейство. 
Благодарим ти от сърце!

С безизмерна тъга и обич се прекланяме пред светлата ти памет:

Даринка?: Стано|' Тодорка,* Л^нк^^Радаила^снахи,0 зетьове! 
внуци и правнуци

2. "НАДПЯВАНЕ" - стихосбирка за деца
АВТОрГллексаидър Дъиков.
ЦЕНА: 15 динара.

да:г»л™"°» ■»"Братство", 
и 352-751.
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саТиРа* забава
ВИЦОВЕ

Един турист сс загубил в го
рата. По едно време приближил до 
една малка къщичка.

- Има ли някой тук? - почукал 
на вратата той.

- Дааа! - отговорил детски глас.
- Татко ти няма ли го? - попи- ЖИЛАВ АИНАР

тал туристът.
- Знайеш ли, Манчо - почс нскня Янко Винансията - 

измислил съм кико да решим беспарицуту и че га латенти- 
рам това. Дебеле паре че заработим.

- Айдс-де!
- Мъртав съм озбилян! - каже он. - А що йс важно, може 

да издържи проверку у свако време.

той излезе, когато мама
влизаше.

Тогава значи майка ти е
вътре?

- Не, мама излезе, когато аз
пристигнах.

- Но защо не оставате заедно 
цялото семейство?

- Оставаме заедно, но не и тук 
- в клозета.

- ?!
плива?- Нали си чул за динар що

- Мислиш: кига почне да се дави, па некой му подвърльи*❖*
неп;о и он се увати за това и плива ли плива...

- Стручно се каже: пливащ курс!
- Добре, а твоят къв че йе?
- Моят че буде РАЗТЕГЛЬИВ динар!
- Кико гш динарат може да йе растегльив кига йе искован 

от железо?
- Слушай съга: нали Царибродска община йе на последнье 

место по заплате?

На кораб плуват англичанин, 
американец, французин и бълга
рин. Заедно с гях пътува и красива 
млада дама. След седмица амери
канецът, англичанинът и францу
зинът решават, че един от тях тря
бва да ухажва нежното същество.

- Би трябвало топа да 
казал англичанинът. - Т 
известен джентълмен.

- Това право се пада на мен - 
казал французинът, - защото съм 
известен като галантен любовник.

- Аз ще бъда - казал амери
канецът. - Парите определят сил
ните на деня.

Тогава попитали българина, 
който стоял встрани.

- А, младата дама ли? Ами аз 
вече седем дни я чукам, ама като 
настоявате, мога малко и да я по- 
ухажвам.

I съм аз - 
Га аз съм

- Тека йе!
- Е, среднята заплата горе-доле йе сто и осъмдесе динара!
- Кажу, тека ни писали ония що су измислили средньият 

или среднюту.
- Е, а ай де са ми кажи кико може цариброджанье да 

издържу от йедну до другу заплату, а да си плате токат, водуту, 
теливонат, порезат, да имаю за йеденье и пийенье, па и деца 
да си школую, па чак и да прикупе нещо?

- Знам ли, с теквуя заплату сигурно не може.
- А видиш ли дека йоще су живи и издържаваю?
- Видим, а и знам дека им капе и от друго, я от село, я от 

беглик, а може и децата да им прачаю_
- Е, това ти йе растегльивият динар: на йедън динар 

заплату, да изкараш йоще пет или десет динара!
- Чекай, па куде йе тука разтегльивото?
- Разтегльиви су цариброджанье: разтъргну се от седам до 

два на работу у вирму, от два до осъм у вечер на ньиву или 
със стоку, од осъм, па до потайно доба нещо трето муте, само 
динар да искараю-

- Значи, че патентираш разтегльивога цариброджанина?
- Ма йок! - одсече Винансията. - Ако решим, ньега че 

патентирам кико стиснутога цариброджанина
- Кико па съга стиснут?
- Епа слушай: окал ли те йе скоро некой да свърнеш при 

ньега на чашку?
- Истина не йе!
- Е, видиш ли: по-рано кига се сретну приятелье че се 

покане на чашку у кавену, че се отимаю кой да плати. А съга 
- йок. Нема да те покара и дома на кавенце! Ако се сретнете, 
а он све се варка негде, кока нещо гори под петете му. 
Мануше приятелье да се познаваю, а камо ли да се покане 
йедън другога.

- Кво да праиш кига не стидза.-
- Тека лъка-лъка свак се стиска Некой су се стиснули 

дотам та и добърден нече да ти кажу.-
- Е, чак па толкова?
- Значи - обяшнява ми Винансията: кига събереш раз- 

тегльивуту работу и стиснутото - че добийеш динар с кой 
може да искараш месецат и да дочекаш другьият.

- Слушай съга ти мене Винансийо! Тия твой патент у 
нашият край йе познат йоще от млого по-рано. Кига не може 
да- се распиштольимо, а нийе се стиснемо. Претурили смо 
преко главу и млого по-лоше, че претуримо и това!

А за тия твой растегльив динар се знайе от млого одавна: 
кига ни йе арно - нийе се распиштольимо, а кига дойде 
немотията и затропа на врата - нийе се стиснемо. Па затова 
по-арно че буде, ако сакаш да патентираш вечимка динарат, 
а ти га патентирай кико ЖИЛАВ динар. Тека да знайеш!

ТРИ АНЕКДОТА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ една богата и капризна дама. След като изпили 
кафето, дамата започнала да се разхожда 
нервно из стаята и да я оглежда. Изведнъж се 
обърнала към цигуларя и го попитала:

- Маестро, а къде е цигулката Ви?
Цигуларят й се поклонил и отговорил:
- Уважаема госпожо, моята цигулка най- 

любезно Ви моли да извините отсъствието й. Тя 
не пие кафе!

Около една маса в кръчма седи весела ком
пания, в която е и прочут изследовател на Аф
рика. Той им разказва неповторимите си при
ключения из джунглата и саваната на горещия 
континет, а те го слушат с отворени усти.

- Един път - започнал поредната си приказка 
изследователят, - бях изпаднал в безизходно 
положение: от лявата ми страна - леопард, от 
дясната ми - тигър, пред. мен - лъв, зад мен - 
мечка!

ПИСАТЕЛ
- Напоследък не мога да се похваля с голям 

късмет - оплаква се анонимен писател в една 
компания. - За един месец продадох само три 
неща.

- В Централна Африка ли беше това? - с 
нетърпение го попитали компаньоните му, ос
танали без дъх.

- Не, в зоологическата градина - спокойно 
отговорил изследователят. - Е, какво искаш повече? - възразил някой 

от присъстващите.
- Какво ли? Тези три неща бяха: моят шли

фер, моят цилиндър и най-новият ми костюм!
Разказал: Каменко М. Маркович

ЦИГУЛАР
По време на гостуването си в Париж из

вестен немски цигулар бил поканен на кафе при
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