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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА Общото примирие в Пъ
рвата световна война е ск
лючено на 11 ноември 1918 
година в Компиенската гора 
недалече от Париж, когато 
на представители на победе
ната Германия са връчени 
документите с условията за 
капитулация. Преди това са 
капитулирали германските 
съюзници - България на 29 
септември, Турция на 30 ок
томври и Австроунгария на 
3 ноември.

МАЙКА!?! ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ 

ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ НА АВАЛА"Имали по-голяма опас
ност за България от преки 
военни действия на терито
рията на СР Югославия? 
Има ли по-пряка опасност 
за националната ни сигур
ност? Очевидно няма."

Това са реторичните въ
проси (и отговор), които на 
23 октомври си постави бъ
лгарският премиер Иван 
Костов, призовавайки де
путатите в Народното съб
рание да подкрепят Дек
ларацията, с която заявява 
готовността си "да предо
стави на НАТО достъп до 
въздушното пространство 
на Република България" в 
случай на умиротворител
ни военни операции. С то
ва, според министър-пред
седателя, “България дава 
гаранции за своето добро 
патрниране (с НАТО) и по
лучава съответно повиша
ващите се гаранции за сво
ята сигурност".А тези гар
анции, според г-н Костов, 
са фактът, че Международ
ните мироопазващи сили 
ще бъдат базирани на тери
торията на България, пис
мото на генсекът на НАТО 
Хавиер Солана, с което той 
"обяви България за зона на 
гаранциите в случай на ак
ции на територията 
Югославия" и допълнител
ните ангажименти. "Допъл
нителни ангажименти на 
нашата страна - допълни
телни гаранции за сигурно
стта"- категоричен е пре
миерът, без да пояснява 
същността на тези "допъл
нителни ангажиментите 
това българският премиер 
открито пледира за уча 
ето на България в “миро- 
опазващите" действия на 
НАТО.

По случай Деня на победата в Първата световна война президентът на СР Югославия Слободан 
Милошевич положи венец пред паметника на незнайния герой на Авала. На лентата на венеца е 
записано: На падналите за отечеството - президентът на СРЮ Слободан Милошевин”.

След това президентът Милошевин записа във възпоменателната книга следните думи: "Преди 
80 години е завършена първата война, която е имала световен характер. От този опит човечеството 
не е извлекло поуки - 20 години по-късно е започнала Втората световна война. Надяваме се, че 
съвременният свят ще има достатъчно мъдрост и смелост да предпази бъдещите поколения от 
подобни глобални разорения и кръвопролития."

ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В ПРИЩИНА

ПРИЗИВ ЗА НЕЗАБАВНО 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДИАЛОГА
* Албанският тероризъм е потушен, главните терористични бази са разбити и по такъв начин е създадена добра основа да се посветим 
на стопанските, социалните и културните въпроси ^Обстановката в покрайнината се нормализира ускорено *Сърбня показа, 
решаване на проблемите в Косово и Метохия с политически средства, но има сили и възможности да осуети всяка нова заплаха за мира 
и сигурността на нашите граждани *Мнснята на ОССЕ трябва да всрифицира истината и да елиминира слуховете, спекулациите и 
поръчковнте медийни хайки

че е за

Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович налагаше проблемите в Космет да се третират единствено като 
разговаря миналия петък в Прищина с представителите на въпрос на сигурността. Същевременно е създадена основа да

се посветим на политическите, стопанските, социалните и кул-общините, републиканските и съюзните депутати н окръжните 
началници от Косово и Метохия. Председателят на Временния турните въпроси. Потвърждение на това е и укрепването на 
съвет на АП Косово и Метохия Зоран Анджелкович и народ- цивилните структури чрез формирането на Временен 

депутат Воислав Живкович информираха президента Ми- изпълнителен съвет и ускорената нормализация на обстоятел- 
лутинович за сигурността, политическата и икономическо-со- ствата в тази наша покрайнина - подчерта президентът Милу- 
циалната ситуация в покрайнината. тинович и добави: - Ускорената нормализация на положението,

Президентът на Сърбия изтъкна, че същността на споразум- превесът на разума по отношение на заплахите и изнудването в 
ението с международната общност е в договора за решаването подхода към решаването на проблемите в Космет са още един 
на проблемите в Косово и Метохия с политически средства при добър повод отново да призова сърбите, черногорците, албан- 
пълно уважаване на равноправието на всички граждани и цитс, мюсюлманите, турците, ромите и горанците - всички, 
всички национални общности в покрайнината в рамките на които живеят в покрайнината - веднага да продължат диалога 
Република Сърбия и СР Югославия. за решаването на проблемите и да се договорят за съвместния

- Албанският тероризъм с потушен, главните терористични си живот, работа и развитие, 
бази са разбити. Така излязохме от положението,

ният

на СР

в косго сс

СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР МОМИР БУЛАТОВИЧ ПОСЕТИ КРУШЕВАЦ

сти- ИНТЕГРИТЕТЪТ Е ЗАПАЗЕН
♦Споразумението Милошевич - Холйрук показа, че Югославия е привърженик на мира н че държавният интегритет на Сърбия и на 
съюзната държава е запазен - каза Вулатович «Съюзното правителство не сс примирява с факта зад параваните на фалшиво 
равноправие Черна гора да поема правомощията на съюзната държава.

Макар че тази деклара
ция и особено обосновани- 
ето, произнесено от преми
ера Костов предизвикват 
цял куп въпроси и недора
зумения, струва ми се два 
са неотминуеми: Как могат 
действията, които югосла
вските антитерористки си
ли предприемат против те
рористите на собствената 
си територия да бъдат опа
сност за националната си
гурност на България, а вое
нните действия на силите 
на НАТО срещу югославски 
цели да не носят такава 
опасност? И второ, каква 
страна-майка и на българи
те в Югославия може да 
бъде България, когато поз
волява на трети страни да 
бомбардират цели в Юго
славия? А добре е извест
но, че една от тези цели е и 
Димитровград, община, в 
която преобладават юго
славски българи?

По впеме на престоя си в Крушевац премиерът Момир -Съюзното правителство, в сътрудничество с Република 
Булатович разговаря със стопанското и политическото ръко- Сърбия сс опитва да спре покачването на цените, конто наи- 
водство на общината и Расински окръг. стана са високи вече. Не говоря за сътрудничеството с Черна

Булатович подчерта голямото значение на споразумението, гора.Но Съюзното правителство не може да се примири с факта 
югославския президент Слободан Милошевич подписа е под претекста па фалшиво равноправие да сс отнемат право-

мощната па съюзната държава. Те провокират Съюзното пра-което
Ричард Холбрук, който въпреки критиките от страна на раз
личните политически партии показа, че Югославия с привър- вителство да направи някакъв жест и веднага да извикат чуж- 
женик на мира и чс държавният интегритет па съюзната дър- дестрашш ментори и потърсят подкрепа в чуждите центрове, 
жява и на Сърбия е запазен Там няма нищо от онази демокрация, за която тръбят - каза

Булатович се сиря и върху преговорите за сукцссията па Булатович и добави, чс Съюзната конституция трябва непре-

!юР^Гса^Г,пп.;!ГсТрапа не е ™с1ю да азлстъноии МС"прсм.ю^т Момир Булатович с представки на ^юзното

......
’ самостоятелни) провъзгласиха собствени историческите забслежителности в град Крушевац н положи 

Югославия, което то ис венец па Паметника на косовските юнаци.казва, че са станали 
държави, трябваше да сс издължат на 
сториха а продължиха но старата хайдушка система. Цели ти
рове с динари влизаха тогава нелегално а Югославия, подчерта 
съюзният премиер. 'Гой припомни, че Хърватско остана да дъл
жи на Югославия 2 милиарда и 400 милиона, Словения 300, а БиХ 
80 милиона долара,

Фшшранена стопанската дейност, каза Булатович, трябва да си 
признаем, чс вместо заплануваните 10 процента, обществения 
продукт с увеличен само

|]%1МСНЕМ
11ШштЛ 0ВПЛОЙ№П А КОВЯША

на миналата година сс стигна до иптензи-

с4%.В. Бого..



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ МЕКСИКАНСКИЯ ДИПЛОМАТ ВИМЕР

СЪРДЕЧЕН РАЗГОВОР ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПРИМИРИЕТО В ПЪРВАТА СВЕ
ТОВНА ВОЙНА

Югославският президент Слободии Мило- 
шевич прие в сряда в Белград изтъкнатия 
мексиканския дипломат и писател Хпвиср 
Внмер, член на Комитета на международната 
конвенция за икономически, социални и кул
турни права и генерален делегат на Латиноа
мериканския съюз. В сърдечния разговор е 
изразено задоволство от успешното развитие 
на югославско-мексиканските отношения и

сътрудничество, което се основава на при
ятелството и разбирателството между двете 
страни и техните народи.

Гостът от Мексико прояви голям интерес 
към актуалиата обстановка а Косово и Мсто- 
хия и подробно се запозна със становищата и 
активностите на нашата страна за мирното и 
политическо решаване па проблемите в юж
ната сръбска покрайнина.

смилькович
ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА 

НА ЗАГИНАЛИТЕ 

ВОИНИЮГОСЛАВСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В 
РУСИЯ По случай Деня на примирието в Първата световна война 

посланикът на СР Югославия в Г ьлгария д-р Радош Смиль- 
кович почете във вторник на сръбските гробища в София па
метта на воините, загинали в балканските войни през 1912 и 1913 

пленничество по време на Първата

БЕЛГРАД СЕ ДОБЛИЖИ ДО МИНСК И 
МОСКВА година, и на починалите в м

световна война. По този повод посланик Смилькович каза, че с 
война не се решават проблемите и не се внедрява демокрация”. 
Той също така изтъкна, че сръбските и българските войници, 
както и всички воини на Балканите са разбрали след сраже
нията, че само в мир и свобода могат да се изграждат нови

парламентарни фракции и Държавната Дума, от 
които било търсено високо взаимно съгласие в 
оценката за отношенията между Югославия и Ру
сия п в оценката на обстановката в света.

"Ръководителите па всички парламентарни

"Процедурата за по-нататъшното сближаване 
на Югославия, Русия н Беларус започна”, заяви 
ръководителят на югославската парламентарна 
делегация Воислав Шешсл, говорейки нп преск
онференция в Москва за сесията на парламентите 
на Съюза Русия -Беларус, на която беше изразено 
желанието на Югославия, един ден и тя самата да 
се приобщи към тоя съюз."На следващото засе
дание ще участваме в свойството на постоянен 
наблюдател, а един ден ще станем и член на Съю
за", каза Шешел.

Инициативата на Сръбската радикална пар
тия за присъединяването на Югославия към 
руско-белоруския съюз има много привърженици 
ив Сърбия, и в Югославия, и в Русия, каза Шешел 
и добави, че нито един сериозен политик не е 
против това.

Д-р Воислав Шешел изрази удоволствие от об
щите резултати на това посещение. Делегацията 
е имала разговори с ръководителите на всички

отношения в целия регион.
След Първата и Втората световна война нашите хора по

казаха със своя труд и присъствие във всички европейски дър
жави, че са съставна част на стария континент, каза Смилькович 
и добави, че и след най-новите събития в предишна Югославия 

същото: народите на Югославия, 
България и останалите балкански държави не желаят война, а 
искат да изграждат приятелски 
Той особено подчерта, че съседите са били и си остават най- 
близки едни на други.

По повод Деня на примирието в Първата световна война и 
80-годишнината от пробива на Солунския фронт югославският 
посланик в София Радош Смилькович и военното аташе Мили- 
сав Мийович дадоха прием в посолството. На приема присъс
тваха български обществени и културни дейци, представители 
на политическите партии, на Българската армия, дипломати
чески и военни посланици на много страни, членове на Българ
ско-югославското дружество, както и югославяни, които жи
веят и работят в България.

групи и фракции подкрепиха сръбския народ и СР 
Югославия за нейните усилия да си запази дър-
жаппни ннтегритет и да се осуети влизането на 
войските на НАТО на наша територия” каза Ше
шел. Отговаряйки па въпросите на журналистите 
за бъдещето на тоя съюз, Шешел каза, че към 
него могат да се присъединят и някои славянски 
католически държави, както и някои неслаиянски 
държави. Той споменал Словакия, Армения, Бъ
лгария, Румъния, както и Казахстан, Кипър и Гъ
рция.

посланието си остава

отношения в полза на всички.

Шефът на югославската делегация каза, чс тя 
навсякъде била приета сърдечно и каза, че удо
волствието си от това югославската делегация ще 
предаде на сръбския народ.

^"Атдавна е известен фактът, че в Косово и 
Метохия се кръстосват най-различни поли

тически, икономически, военни и разузнавател
ни интереси и че албанското лоби навред по 
планетата плете мрежа за създаването на Ве
лика Албания. Въпреки че публично се обявяват 
срещу прекрояването на балканските граници, 
центровете на световната мощ с досегашните си 
решения до голяма степен подхранваха сепара
тистките стремежи на някои граждани от ал
банското национално малцинство в южната 
сръбска покрайнина. Сега, когато с невиждан 
натиск и военна заплаха срещу сръбската страна 
издействаха оттегляне на голяма част от силите 
на сигурността в Косово и Метохия и проклами
раха мирна развръзка за косметския въ
зел, западните политици и дипло
мати като че ли желаеха да съз- 
дадат условия в Косово и Мето
хия да гинат само сърби.Колк- 
ото и да искаме да бъдем до- / 
бронамерени, не можем дру
гояче да разберем непрекъс- 1

етнически общности в Космет да решават 
проблемите в покрайнината чрез диалог и 
да уредят съвместния си живот при пълно 
уважаване на равноправието и национал
ните особености.

ащинското отношение на международ
ната общност към Съюзна република 

Югославия и особено към Сърбия още вед
нъж беше демонстрирано на срещата на 
външните министри на Европейския съюз. 
Те заключиха, че на федерално равнище 
Югославия не изпълнява условията за тър
говски облекчения, обаче ЕС ще използва 
всички възможни начини да подпомогне Че
рна гора?!? Причините, които се спомена

ват, вече са изтъркани като стара грамо
фонна плоча: икономически и демо

кратични реформи, спазване на 
правата на човека, свобода за 

^ медиите... Просто казано, вси- 
А чко това може да се сведе до 
В синтагмата "не играете така, 

както ви свирим ние, петнаде- 
Щ сетимата".
Ш 1Хато припомняне и преду- 
' Г\]реждение беше отбеляза

на 60-годишнината на едно от 
най-страхотните събития в по-но

вата история на света - "Кристалната 
нощ", в която през 1938 година е започнал 
погромът на евреите в нацистка Германия, 
който ще вземе 6 милиона жертви. Съвре
менните германци се опитват да не се обре
меняват с миналото, вярвайки, че национ
алсоциализмът и предизвиканото от него 
зло никога вече няма да се повторят. 
Съвременните евреи се страхуват именно 
от забравянето на холокоста. 
/'"■'Чповестено е подписване на споразуме- 
V—/ние за редовно изплащане на пенсиите 
на български граждани, работили в Юго
славия, и на югославяни, работили в Бъл
гария. Пенсиите не са изплащани цели се
дем години поради санкциите срещу СРЮ. 
Питаме защо този въпрос се решава едва 
сега, а санкциите официално бяха махнати 
преди три години? Ако този въпрос беше 
решен доста отдавна между Югославия и 
някои западни страни, защо не можеше да 
бъде решен тогава и между Югославия и 
България? Язък за голямата декларативна 
готовност за плодотворно сътрудничество 
между двете страни!

М БЪЛГАРИЯ И СРЮ 

ЩЕ ПОДПИШАТ 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

ПЕНСИИТЕ
До края на тази седмица България и Югославия ще подпишат 

споразумение за редовно изплащане на пенсиите, беше съобщено 
в София във вторник.

В българската столица делегации на България и СР Югославия, 
оглавени от заместник-министрите на социалните грижи Теодор 
Де че в и Максим Коран, водят преговори за сътрудничество в об
ластта на социалната политика.

Българските граждани, които са работили в Югославия, и юго- 
славяннте, работили в България, не получават пенсиите си от 1 
април 1992 година поради санкциите на Съвета за сигурност на 
ООН срещу СР Югославия.

натия натиск само срещу ед
ната страна, сръбската, докато 
на етническите албанци е поз
волено да носят униформите на 
терористичната "освободителна 
армия”, да отвличат полицаи, журнал
исти и цивилни лица и да ги избиват. Това крас
норечиво потвърждава монструозното убийство 
на полицаите Илия Вуйошевич и Деян Дятлов, 
които най-напред бяха отвлечени, след това из
мъчвани и накрая кръвнишки убити в центъра на 
Малишево. Неизвестна е и съдбата на голям 
брой отвлечени лица, за чието освобождаване 
Международният червен кръст не се ангажира 
достатъчно, или е безсилен, или за нещо трето 
става дума. А как трябва да се разбере жестът 
на американския верификатор, който "отвлече" 
свидетеля на убийството на двамата полицаи 
Азрен Мерзаку, отнемайки по такъв начин въз
можността на следствените органи да го разпи
тат веднага? Остава единствено надеждата, че 
мисията на 2000 международни наблюдатели ще 
бъде успешна, т. е. безпристрастна.
/'"Лпитите на терористите да дестабилизират 
Ч_/отново Косово и Метохия не би трябвало да

ПРАЩАТ ПАТРИАРХА В МАНАСТИР, НОВ СЪБОР - ПРЕЗ 
2000 Г.

СВАЛИХА МАКСИМ
Светият синод обяви форума в операта за нелегитимен

Патриарх Максим да се оттегли от престола и да влезе в ма
настир, гласуваха повече от 700 свещеници и миряни, участващи в 
Извънредния църковно-народен събор в столицата. Като осно
вание те посочиха член от новия устав на БПЦ, който обаче още не 
е регистриран от държавната власт. Това прави решението им 
пожелателно, но не и задължително. Според поповете и епископите 
- бивши Пименови митрополити, дядо Максим не притежава добри 
административни качества, не се "отличава с бистър ум, разум, 
мъдрост и добродетелно поведение", както и не се "радва на добро 
име и доверие пред клира и българския народ". Патриархът обаче 
остава на поста си поне до утвърждаването на устава.

"Знаем, че журналистите оспорват преброяването на гласовете, 
но важното е, че огромно мнозинство не иска повече Максим да е 
патриарх", обясниха от мандатната комисия.

Това не е Църковно-народен събор, защото не е свикан от 
Светия синод, заявиха от канцеларията на патриарха. Според сино
далните старци "присъствието и подкрепата на държавната власт, 
изразени във финансовото обезпечаване на проявата", давало ос
нование на участниците в събирането да вярват, че техният устав 
ще бъде узаконен.

застрашат политическия процес и да осуетят 
международната мисия, защото е в интерес на 
всички, които живеят в нашата южна покрай
нина, да решават недоразуменията си по мирен 
начин и да изграждат съвместен живот. За това 
говори и президентът на Сърбия Милан Милути- 
нович по време на посещението си в Прищина. 
Той отново призова албанската и останалите

Момир Тодоров
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АКЦЕНТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ОТГОВАРЯ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ПОСЛАНИКИВАН СЕДЛАК: ЕДИНСТВЕНО ТУК 

ИМАМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, НО ПРОИЗВОЛНИ 

ОЦЕНКИ ЗА 

ПРАВАТА НА 

БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО

• ••
(български), който в някои училища, в някои сре
ди, се учи два, три, някъде четири часа, значи 
различно. Вероятно и това е резултат на опре
делено желание на родителите, учениците и пр. И 
ние уважаваме това.

От друга страна, каква е нашата отговорност? 
В Босилеград, и в Димитровград, където в мест
ната самоуправа, доколкото ми е известно, пре
димно са българи, в Босилеград даже и изклю
чително, на които между другото всичко в тези 
среди е добре известно и които практически са 
отговорни и пред държавата, и пред партиите, и 
поред себе си, са отговорни и за един твърде чув
ствителен, за един основен въпрос, отнасящ се до 
опазването на националната идентичност - езика. 
И мисля, че във връзка с този въпрос трябва пос
тоянно да има теми, но не може да се върши на
тиск, а също така не може да се създава атмос
фера за създаване на проблеми.

Държавата, която осигурява учебници и про- 
читна литература за всички други, ще ги обезпе
чава и за тук, и това никога не може да пред
ставлява проблем. Но това изисква и от интели
генцията на българската народност активно да 
участва и в създаването на тези учебници, и на 
тази литература, значи да участва в този процес. 
Не допускайте тук, където практически сме най- 
отговорни, а това е българското малцинство, там 
някои си квазизагрижени, особено ако са от ст
рана, която изобщо не признава съществуването 
на националните малцинства, да ни дава уроци. 
Това е просто - смешно! Не позволявайте за не
щата, които за нас никога не са представлявали 
проблем, да ни заблуждават тези, които не при
знават сръбското национално малцинство, които 
не признават мюсюлманите, т. е. турското мал
цинство, които изнамират експоненти, които въ
рху въпроса дали езикът ще се изучава два или три 
часа изграждат политическа кариера и които оти
ват дори в Женева, за да поставят въпрос и да го 
издигат на равнище на международните норми и 
отношения и пр.”

"Осъществяването на националното равно
правие е наше определение и то се реализира док
рай, например в нашата северна покрайнина Вой- 
водина. При всички национални малцинства един 
от основните въпроси за опазване на национал
ната им идентичност е въпросът за езика и въп
росът за образованието на свой език. Известно ви 
е, че преди няколко месеца ние изцяло оформихме 
системата на образованието на езиците на национ
алните малцинства, като в няколко учителски фа
култета открихме отдели за образование на кад
ри. на унгарски език в Суботица, на словашки в 
Руски Кръстур, на румънски във Вършац, 
са подготовките и за русински. Това значи, че ние 
докрай сме отворени и желаем - такава ни е поли
тиката, законите, предписанията - това образо
вание да се закръгли от предучилищните 
дения до факултета. Държавата финансово 
мага всичко това. Имаме среди, в които се форми
рат паралелки с по-малко от 15 ученика, колкото 
е законният минимум. Министерството никога не 
правеше въпрос за това, а винаги настояваше и 
намираше начини исковете да се решават поло
жително. Какво искам да кажа с това? Това, че 
нашата политика за националното равноправие е 
не само нормативно регулирана, но и на практика 
се прилага, че това е определение на нашето об
щество.

а в ход
Миналия петък в седалището на Пиротски окръг с предста

вители на общинските скупщини в Пирот, Бабушница и Дими
тровград разговаря българският посланик в СРЮ Ивайло Три
фонов и на пресконференцията, след разговорите, между другото 
заяви, че "българското национално малцинство в Югославия не 
ползва пълноценно конституционните си и законни права” и че 
"становищата на димитровградския СПС, който е на власт, когато 
става дума за положението на малцинството, често пъти са в разрез 
с официалната политика в Сърбия". Реагирайки по повод на това 
изявление, председателят на Общинската скупщина в Димитров
град Никола Стоянов заяви:

- Трифонов използва и този си престой в Пирот, за да повтори 
едностранчивостта на официалната българска политика по отдел
ните въпроси, от които се правят изводи за неползването на правата 
на българското национално малцинство на територията на този 
окръг. Трифонов прецени като трагично сегашното положение, 
когато става дума за изучаването на майчиния български език, а

заве-
по-

Единствено тук имаме отделни изключения. 
Но какви изключения? Изключения, които пак са 
в съответствие с конституцията и законите, по
неже Конституцията и законите не казват, че ун
гарец трябва да учи изключително на унгарски 
език, сърбин на сръбски, а че всеки има правото 
да си избере на кой език иска да се учи. И мисля, 
че това е основното демократическо право, което 
всякъде се спазва. А следейки положението в Бо
силеград и Димитровград, то всяка година и в тях 
се спазва. Но какво имаме тук? Ние тук имаме 
различен подход. Имаме един основен подход, ко
гато родителите заедно с децата се определят да 
се учи на сръбски, с изучаване на майчиния език

трагично според него е и положението и в предучилищните за
ведения. Той си позволи да прецени като "срамна” и дейността на 
общинския радиотелевизионен център, което също е произволна 
оценка. За Димитровградския културен център той смята, че тря
бва да бъде "място за българско национално възраждане". Стакива 
произволни преценки никой в нашата община не може да се съ
гласи. Това, което е говорил той, е абсудрен тезис, който официал
ната българска политика базира на основата на представителите на 
една минорна партия на територията на общината, която нито има 
доверие сред народа, нито пък е успяла да влезе в общинската 
скупщина.

(ГЛАС яшности)

МИЛИЦА ЛИТРИЧИН: РЕМОНТЪТ НА 

ГИМНАЗИЯТА - ПРИОРИТЕТ
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПИРОТ ПОСЕТИ ПРЕМИЕРА МАРЯНОВИЧ

БЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА ОБЩИНИТЕ
"Председателят на ОС и директорът на Гим- малко от 30 на сто. Затова и ръководството на 

назията ме осведомиха в Белград за положението училището, и министерството веднага ще реаги- 
в образованието и за състоянието на гимназиал- рат.
ната сграда. Видяхме, че тя не е годна за употреба Това е нещо, което е реално да се направи 
и че проблемът трябва да се решава. В областта следващата година. Зная, че трябва да има и сло
на образованието това са въпроси с предимст- ртна зала, понеже, когато дойде зимата, децата 
во,особено ако се има предвид, че училището е няма къде да провеждат обучение по физкултура, 
построено през 1942 година и че се налага да се а биха могли да я ползват и гражданите. Един иск 
доизгражда и ремонтира. За учениците-пешехо- трябва да се предостави и на Министерството на 
дци, които отиват следобед на училище, когато младежта и спорта, понеже когато се касае за 
обучението приключва около 19 часа, и когато в изграждане на такива обекти, тогава двете минис- 
зимния период дните са къси, това наистина е терства главно съвместно ги изграждат." 
голям проблем. Затова реконструкцията на гим
назиалната сграда ще влезе в приоритетите за 
следващата година.

В Основното училище проблем представлява 
липсата на помещения за кабинети по отделни 
предмети. Осведомена съм, че са обзаведени по-

Дслегация на Пиротски ок
ръг, в която бяха директорите на 
'Тигър”, "Първи май” и ХЕ 
"Пирот” посети тези дни предсе
дателя на правителството на Съ
рбия Мирко Маряновнч. Начал
никът на Пиротски окръг Джо
рдже Митнч запозна журналис
тите с подробностите във връз
ка с това посещение.

- Запознахме премиера с по
ложението в общините в нашия 
окръг и по-специално в най-го- 
лемите трудови организации. За 
това при премиера Маряновнч 
говориха директорите 
гър”, "Първи май’’ и на хидро
централата "Пирот". Ние не сме 
търсили председателя на прави
телството да решава нашите пр
облеми, нито пък той може това, 
но настояхме някои от минис
трите да дойдат в Пирот, да по
сетят общините в Окръга и на 
място да се запознаят с пробле
мите. Вярваме, че всички въпро
си ще можем да решим съвмес
тно. Премиерът Маряновнч обе
ща, че исканията ни ще бъдат 
удовлетворени, а ние подробно 
говорихме за дейпоспа на ин
спекциите при окръга. Открове
но казахме на премиера Маря- 
нович, че трябва да се уточнят 
определени "нравила на играта" 
между окръга и Правителство
то, защото това има голямо зна
чение за дейността на окръзите 
като продължена ръка на дър
жавните органи - каза Митнч.

Интересно е да се посочи, че 
в състава на делегацията няма
ше представители на общините 
и на общинските органи, така че

(Публикуваните акценти са взети от изказванията на 
министър Иван Седлак и помощник-министър на 

просветата Милица Литричии по време на проведения 
неотдавна в Босилеград разговор по въпроса как се 
осъществяват правата на българското малцинство в

Сърбия)
В. Б.

13 НОЕМВРИ - ДЕН НА ГРАНИЧАРИТЕ В ЮВ
на "Ти-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЮНАЦИ! Джордже Митич

Граничарите в Югославската войска отбеляз
ват днес своя празник -13 номври, В първия еша- 
лон на отбраната иа териториалната цялост и су
веренитета на СР Югославия през тая година бяха 
граничарите и войниците на Прищински корпус 
на ЮВ. С резултатите, отчетени през отминалите 
месеци, когато с всичка сила бушуваше тероризма 

косметските албанци, с отговорното и само
отвержено изпълняване на задачите си в извън
редно тежки условия, личният състав на този кор
пус на ЮВ не отстъпва нито за йота на подобните 

единици и на Запад, и на Изток.
Красноречиво доказателство за това са резул

татите. Отбранявайки държавната граница от 
най-грубите посегателства, провокации и нару
шения, граничарите в Прищински корпус са пле
нили повече от 2500 дълги цеви различен тип ка
либър, около 10 000 бройки бомби и мини за ми- 
нохвъргачи, над 500 000 куршуми за огнестрелно 
оръжиие и няколко тона други боеприпаси. За
щитавайки границите на СР Югославия, грани
чарите осуетиха 157 опита за нелегално преми
наване на държавната меджа и при това ликвиди
раха няколко стотици терористи. През този 
риод е имало и 19 тежки нарушения на дз,ржа-

вната граница, които по тежестта си представля
ват най-грубо нарушаване иа суверенитета и интс- 
гритета на родината. Груните извършили тези на
падения са наброявали и няколкостотин въоръ
жени терористи.

Въпреки собствените жертви, голобрадите 
младоци нито за миг не потърсиха отдих. Пито 
грипът, нито дебнещите вражески снайпъри по 
планинските скали и клисури, пи родителските 
сълзи, нс бяха достатъчна причина, те поне за 
един ден да оставят другарите си и се отдалечат от 
крайграничния камък. Проявената храброст и са- 
моотверженост, патриотизма и високия профе
сионализъм в изпълняването на доверените им 
задачи нс останаха незабелязани - югославският 
президент и председател на Върховния съвет за 
отбрана Слободан Милошепич издаде специална 
заповед, с която похвали единиците и командва
нията на този корпус на ЮВ за успешното пазене 
на държавната територия по протежение иа гра
ницата с Албания. Днешният празник е само още 
един удобен момент да си припомним 
и да ги поздравим с "честито, юнаци!”

премиерът Маряновнч не е мо- 
жал да получи комплектна ин
формация за живота и дейността 
в Пирот и в другите общини в 
окръга.

На въпроса защо в делегаци
ята не са били н представители 
на общините Джордже Митнч 
отнърна:''Целта на нашето по
сещение беше да запознаем пре
миера с глобалните проблеми в 
нашия окръг, и затова в деле
гацията бяха директорите на 
най-големите предприятия, казчз 
основни носители на стопанст
вото в този край, така че не сме

на

елитни

канили нито един председател на 
общинските скупщини. А тук си 
и проблемите във връзка с ор
ганизацията на пътуването и 
приема на по-бройна делега
ция”.

всичко топя

В. Богоои
("Народна мотив", "Слобода")пе-
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕ
ГРАД

В ДИМИТРОВГРАД НАСКОРО ЗАПОЧВА АКЦИЯТА

” СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО” СТОИЧКО АНГЕЛОВ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общинската организация на Чернения кръст в Димитровград и 

хуманитарната акция Солидар- ♦Приет» е ....... рама ти работа до 2002 година * Избрани та -.ленове на У|.е»аит«лиии^отбо|._е Н.
събранието присъства и Прсдраг Стойкови-., председател на Окръжния отбор на Сдружение.» на 
пенсионерите във Врани

I ю,.отбраните 19 членове ма Скупщината на Сд- принос та решаването на и '
ружението на пенсионерите а Босилеград проведоха тови въпроси в своите
на 6 ноември т. г. отчетно-наборно събрание, на кос- политическите фактори ш миролюбивото решаване
то нпП-нлпред внесоха изменение п Устава на Сд- на кризата в Косово и поедсеяатет
ружението, според което Управителният отбор три- Взимайки участие в ра шеквании га председа гел- 
бпа да сс състои от 9, л не като досега от 11 души. ят на Окръжния отбор н ДРУ ото поичерта

В конструктивните и съдържателни разисквания ерите ”Р™Ра^тойком , УЯРУ^ вним ^ 
пъп връзка с отчета та досегашната работа и про- '.е в предстоящия л р я местните саос
,рамата та предстоящия период бе натъкнато, че през трябва да се посвети «ад в(Шманис жив^
изтеклия период от четири години Сдружението на ления. Да се ооър пенсионен и тя
пенсионерите а Босилеград успешно е итпълиявало и -здравословното „,ТГ)„г1и].чест,,о е общинските 
своята роли. Макар и с недостатъчно средства, Сдру- се установи по-тясно сътруд
женисто е окачвало материална помощ на свои чле- органи и тела. г ня гпт/жг
„оас, а с подкрепата ма републикански институции За иов председател 'Р' ^“сионео от Бо‘ 
,Ч.ДИП"Ю но десетина пенсионери от вашата община иието^бе .и'бР*и^™ * Управителния отбор са
"" "пре;1от^,'иия1исриш"'с^^!^то успешно е избра^Борие Генов от Горна С^-За-
. ............. С "Р°»""и" институции, Общинска- Долно Тлъмино, Владимир

Мицов от Долна Лисина, Ранко Карамфилов от Рай- 
чиловци и Крум Митрев от Радичевци. За членове на 
на/пирателиия отбор са избрани Симеон Захариев. 
Иван Деспотов и Драга Иванова.

Новоизбраният Управителен отбор, чийто пред
седател, съгласно Устава, е председателят на Скуп
щината, на първото си заседание ще избере секретар 
и делегат за Окръжния отбор на Сдружението на 
пенсионерите във Враня.

през тази година ще се включи и
ност на дело", която а нашата страна се провежда почти две де- 

Тя ще продължи от 19 до 26 ноември. Жителите на 
Димитровградска община, конто искат да дадат нари, ще трябва да 
отидат лично в помещението на организацията в Димитровград. 
Онези пък наши съграждани, които решат да сс включат в акцията, 
дарявайки дрехи, обувки, хранителни изделия н ир., ще имат 
възможност да ги иредадат на активистите па Червения кръст, 
конто по време на мероприятието "Солидарност па дело ще оби-

сетн летия.

на ленсион-

калят домовете им.
Паричните и материалните средства, които се съберат от 

димитровградската организация, ще бъдат разпределени между 
социално застрашените лица от нашата община и бежанците, конто 

тук. Част от събраната хуманитарна помощ ще бъде 
предоставена на републиканския и съюзния Червен кръст, които 
ще направят по-нататъшното разпределяне.

Секретарят на ОО на ЧК в Димитровград Симеон Костов при
зовава жителите на общината да се включат в акцията.

са настанени

Б. Димитрон

ти организация нл Чернения кърст и 
порт .докпто това не може да сс каже за Общинската 
скупщина и нейните органи и тела.

Установено с сътрудничество със сдруженията 
на пенсионерите от Сурдулица и Владичин хан и се 
предприемат мерки да сс установи сътрудничество и 
с пенсионсрскитс сдружения от другите общини в 
Окръга и извън него.

Въпреки годините и нарушеното здраве, пенсио
нерите активно действат в различни общински ор
гани и тела и в местните общности, като дават своя

В СЪБОТА ВЪВ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР 

НА ООН
В местната общност на селата Височкн Одоропци и Гуленовци 

утре ще се проведе разширено заседание на Общинския отбор на 
Общинската организация на пенсионерите (ООП) в Димитровград, 
на което, освен членовете на този орган, ще вземат участие и 
председателите на местните организации на ООП от селата н 
Забърдието и село Желюша. Ръководителите на МО В. Одоровци 
и Гуленовци ще информират ръководителите на пенсионерската 
организация за комуналните дейности, конто са проведени през 
изминалите няколко години в тази МО, която сс счита за най-ак
тивната в общината.

На заседанието ще бъде разгледана и информацията за съб
раната от членовете на ООП парична помощ за семействата на 
пострадалите в сраженията с албанските терористи в Космст поли
цаи и войници. От председателя на организацията Цветан Еленков 
узнаваме, че хуманитарната акция (10 октомври - 14 ноември) е 
напълно успешна и че са събрани над 3000 динара, които ще бъдат 
"прехвърлени” в джиро-сметката на републиканското МВР. Най- 
голяма солидарност в акцията са проявили членовете на местната 
организация на ООП в Белеш, които са събрали 643 динара. В 
Изатовцн сумата е 320 динара, в Смиловци 380, в Каменица 274 и 
т.н..

м. я.

бъде организирана изложба, на коишо ще се ек
спонираш сшари книги, иенни архивно-ис
торически документи и йр.. Очакваш се и други 
културни Прояви.

* Па Проведената неотдавна в Медицинския цен
тър в Пирот Школа По оПерашивна урология_с 
млечните си изделия се Представи желюшкаша 
млекарнииа ”Разсадник”, работеща в рамките 
на ЗК ”Сшочар” ош Димитровград. Лекари-сПе- 
циалисши от тази област на медицината, Прис-_ 
шигнали в Пиратския Медицински център от 
цялата ни страна, _
дегустираш млечните изделия на млекарнииаша. 
ОПределено количество млечни^ изделия, особено 
кашкавиз, е Продадено на място.

* И началото на седмицата в Димитровград Про
веде заседание ЕксПершнаша колегия на Меди
цинския център от Пирот. Членовете на коле
гията разгледаха кадровите въПроси в здрав
ното дело в Пирошски окръг , работното време 
на отделните служби и други акшуални въПроси 
От името на общинското ръководство члено
вете на ЕксПершнаша колегия на Медицинския 
център от Пирот бяха Поздравени от Предсе
дателя на СкуПщинаша Никола Стоянов.

НАКРАТКО
* Груйа млади членове на Съюза на комунистите - 

движение за Югославия ош Димитровград ще 
вземаш участие ни конвенцията: иа младите ак
тивисти ни шази_Паршия, която ще се Проведе 
на 21 ноември ш.г. в белградския ”Център 
Сава”.

* 11 желюшкаша млекарнииа се Преработва ежед
невно около 1000 литра мляко. Млекарнииаша се 
снабдява Предимно ош селскостопанските Про
изводители ош района па Забърдието, какшо и 
ош селата Белеш, Луковица, Градини, Гоин дол 
и Желюша.

* Монографията за димитровградската библи
отека, чийто автор е библиотекарят Момчило 
Андреевич, тези дни излезе ош Печат. С Промо
цията на тази книга, която ще се състои на 18 
ноември Практически ще_ заПочне финалът на 
отбелязването на значителния юбилей на това 
културно ведомство - 100 години съществуване. 
Г1о този Повод Младежкият театър към биб
лиотеката до края па тази година бишрябва.ю 
да изПълни една Премиера. В библиотеката ще

имаха възможност да

Членовете на Общинския отбор и председателите на местните 
организации на ООП утре вечер ще присъстват на театралното 
представление "Женско царство \ което ще изпълнят в ремонти
раната голяма зала на Културния дом във Височки Одоровци 
членовете на димитровградския театър "Христо Ботев”.

Б. Димитров

ТРИ БОСИЛЕГРАДСКИ СЕМЕЙСТВА И ОБЩИНСКАТА ВЛАСТ

45 ГОДИНИ СПОРЯТ ЗА ЗЕМЯ
КОЙ ЩЕ ИЗВЪРШИ РЕГУЛАЦИЯТА НА 

СПОРНИТЕ ПАРЦЕЛИ?
Недоволните граждани водят спор с тукашната 
общинска власт за земя, която през 1953 година е ек
спроприирана за разширение на овощен разсадник, но 
сега върху нея са изградени обекти или пък според 
градоустройствения план е предназначена за пос
трояването на нови. Случаят стигна и до Върховния 
съд на Сърбия, който анулира едно решение на Мин
истерството за финанси, като наложи делото да се 
преразгледа. Все още не се знае дали това е ” послед
ният кръг” в търсенето на истината и правдата

Семействата Гагулски, Радованови и Пеневи от Бо
силеград цели 45 години водят спор с тукашната общин
ска власт за 3250 и1, които бившият Народен съвет на 
някогашна Босилеградска околия експроприирал за ра
зширение на тогавашния околийски овощен разсадник. 
Тогава били отнети около 10 000 м , но на някои босиле- 
градчани земите били платени, други се съдили за тях, 
починали, а наследниците им не искали да продължат 
съдебните дела.

Трите семейства се стремят да докажат, че е на
рушен Законът за експроприация, по-точно, че "три 
години след като са били отнети, площите не са полз
вани по предназначение” и настояват Общинската ску
пщина да им ги върне.

иси преди всичко от две неща: дали три години след 
експроприирането тя е ползвана за разсадник или не, и 
дали землемери ще обозначат спорните площи. Според 
тълкуването на висшите инстанции, доколкото въпрос
ните площи в срок от три, т. е. пет години - понеже се 
касае за комплекс от площи - са ползвани за целта, 
същите не могат да бъдат върнати на някогашните им 
собственици, респективно на наследниците им. Ако оба
че не са ползвани за разсадник и ако землемер означи 
границите им, те подлежат на връщане.

Понеже не съществуват писмени документи дали по 
време на спорния период площите са ползвани по пред
назначение или не, досега мнозина свидетели са се из
казвали в полза и на едната, и на другата страна. Гео
дезичната служба в Босилеград досега твърдеше пред 
общинското управление, че обозначаването на спорни
те парцели не е възможно, понеже не съществували 
документи и скици отпреди 1955 година.

"Преди да почине, татко ми Арса ми поръча да си 
върна нивата от 1276 м , понеже никога не е била пла
тена и никога не е ползвана за разсадник. Наистина сега 
някои от площите са заети от обекти, но останалите са 
в ръцете на предприятието "Напредък”, което ги дава 
на свои работници да ги обработват. Службата за иму
ществено-правни отношения и до днес не иска да из
пълни това, което й налагаха висшите инстанции. Ето, 
и сега не иска да намери вещо лице, което да обозначи 
спорните площи. В тази служба казват, че това не мо- 
жело да се направи. Смешно! Всеки парцел има свои 
граници, това знаем и ние, и мнозина по-стари босиле- 
градчани", казва 55-годишният Иван Стоименов Гагул
ски като подчертава, че "ако не в Босилеград, то в 
Белград има правда”.

Общественият правозащитник в ОС Здравка Гагул- 
ска казва: "Досега са написани много, много искове, 
решения, жалби... Тези хора обаче не са прави, понеже 
през първите пет години след експроприирането пло
щите са ползвани по предназначение."

Върховният съд. който по иск на Иван Гагулски 
анулира решението на Министерството на финанси, а 
следователно и на Общинската скупщина, в решението 
си казва, че в досегашната процедура не е утвърдено 
фактическото състояние, по-точно не е извършена ре
гулация на въпросния парцел. Същевременно е нало
жил да се утвърдят фактите, като преди всичко вещи 
лица, физически или юридически, трябва да кажат дали 
е възможно той да бъде регулиран . Фактът, че кадас
тралната служба в Босилеград не може да извърши

е невъзмож-това, не е доказателство, че регулирането 
но", казва се между другото в решението.

Решението на Върховния съд и препоръките на Ми
нистерството на финансите създадоха нови главоболия 
на службата за имуществено-правни отношения към 
ОС. "Ако геодезнческата служба не може да извърши 
регулацията, тогава не ми е ясно кои други вещи лица 
могат да направят това. Затова поисках от Министер
ството за финанси докрай да изтълкува понятието "дру
ги вещи лица", казва Димитрина Николова, началник на 
този общински орган.

Иван Гагулски казва, че регулирането на парцелите 
е "най-лесната работа”, защото съществуват снимки 
още от 1920 година, а и половината от най-възрастните 
босилеградчани "ще кажат, че площите не са ползвани 
по предназначение и ще посочат границите им”.

В този спор семейство Гагулски започна "нов кръг 
на доказване на истината. Какво ще стане с останалите 
две семейства зависи от решението на Върховния съд. 
Най-лошият случай е този маратонски спор да не бъде 
решен и да се наследи и от следващото поколение.

ПРОТИВОРЕЧИВИ ДАННИ

Бившите органи на общинската власт в Босилеград 
и сегашната Служба за имуществено-правни отноше
ния към ОС, първостепенни инстанции в решаването на 
спора, отхвърлят исковете им. Второстепенните репуб- 

органи, каквото сега е Министерството за 
финанси, досега анулираха решенията на първостепен
ните. Напоследък обаче и това министерство потвърди 
общинските решения. Недоволните граждани се объ
рнаха към Върховния съд на Сърбия, който все още не 

по две дела, докато "случаят Гагулски” беше 
върнат за преразглеждане.

Ще си върнат ли земята трите семейства? Това зав-

ликански

В. Божиловсе изказа
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РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕР
КВА

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОСЕМ НОВИ ДАНЪЧНИ 

ЗАКОНОПРОЕКТА
ДОГОВОРЕНА Е 

ВТОРАТА ФАЗА
Приета е Уредба, с което се удължава срокът за плащане на данъци и други обществени приходи от

Към края на миналата седмица правителст- основните конституционни принципи в областта 
вото на Република Сърбия утвърди осем нови на собственическите отношения. Утвърден е и 
данъчни законопроекта и ги изпрати на Народ- законопроект за измененията и допълненията 

скупщина, която трябва да ги обсъди и гла- към Закона за комуналните дейности, с които ще 
сува. С новия пакет закони във фискалната област се създадат условия за оказване на по-качествени 
се осигуряват допълнителни облекчения за сто- комунални услуги, поддържане на съще- 
панството и населението, изгражда се прецизен ствуващата и изграждане на нова комунална ин- 
ннструментариум за борба със сенчестата иконо- фраструктура и ще се конкретизират условията, 

поощрява финансовата дисциплина в при които може да се възлага извършването на 
област. С предложените данъчни предписа- работи в тази област, 

ния се намалява размерът на данъците, но съ
щевременно се разширява данъчната основа. Но- вителство прие Уредба, с която се удължава сро- 
вият пакет е още едно важно начинание в рамките кът за плащането на данъци и други обществени 
на реформата на данъчната система, с която се приходи от 1997 година. Уредбата е в съзвучие с 
създават възможности за ускорено стопанско раз- програмата на правителството и с нея се създават 
витие и по-ефикасно финансиране на социалните условия за консолидиране на текстилната, кожар- 
функции. ската и обувната промишленост, се казва в съо-

Правителството утвърди и законопроект за бщението на Министерството на информациите 
търговията с недвижими имоти, с който се из- на Република Сърбия, 
вършва законно съгласуване на тази материя с

Димитровградската черква "Рождество Богородично", постро
ена преди повече от сто години, изживява тези дни своето второ 
раждане. Вече е към края първата фаза от реконструкцията, която 
включва камбанарията и част от фасадата. В момента работниците 
на "Металац” слагат медното покритие върху орнаментиката, след 
което скелето Ще бъде свалено и преместено около централното 
кубе и останалата част на фасадата. С това започва втората фаза 
от реконструкцията на черквата, което вече е договорено на засе
дание на Отбора за реконструкция с представители на фирмата 
"Изоба” от Ягодина, провеждаща работите в момента. Втората 
фаза ще струва 121 000 динара, а фирмата вече е получила в аванс 
60 на сто от средствата.

Ако времето бъде благоприятно, след поставянето на 
"Металац” най-напред трябва да сложи нов покрив на централното 
кубе, след което майсторите на "Изоба" ще продължат работата 
си. Макар че сега е останала по-голяма площ за реконструкция, за 
първата фаза са изразходвани повече пари, 189 000 динара, понеже 
орнаментиката на първото кубе и камбанарията е много по-богата 
и, разбира се, по-трудна за възстановяване.

Когато вече става дума за ремонта на черквата,трябва да споме
нем слабата отзивчивост на гражданите, които досега са събрали 
само около 17 000 динара. Ако се има предвид, че градът има повече 
от седем хиляди жители, тогава събраната сума наистина е малка. 
Истина е, че положението на стопанството в града не е цветущо, че 
хората нямат достатъчно пари, но все пак, когато става въпрос за 
запазване на такова културно и духовно богатство, каквато е чер
квата, такава неотзивчивост буди недоумение и заслужава упрек.

ната

мика и се 
тази

скелетоНа същото заседание републиканското пра-

В "БАЛКАН" Е ЗАВЪРШЕНА ОЦЕНКАТА НА КАПИТАЛА

БЕЗ ПРИБЪРЗАНА ПРИВАТИЗАЦИЯ
1Гостилничарско-туристическото предприя- бре ще бъде да изчакаме и да видим как други ще 

тие "Балкан” е една от малкото фирми в общи- направят това. Че това не е лек процес говори 
ната, която вече е извършила оценка на своя фактът, че досега само стотина фи^ми са прива- 
капитал и стойността на фирмата. Това е било тизирани”, изтъква директорът на Балкан ’ Йо- 
поверено на специализирания Икономически ин- рдан Димитров. Той подчертава, че за "Балкан” 
статут от Ниш, а верификация на елабората е голямо значение има това, че фирмата не е обез- 
направена от Дирекцията за преценка на капитала ценена през последните трудни години и че няма 
към Министерството за икономическа и собстве- никакви дългове.
ническа трансформация на Република Сърбия. А на проведената неотдавна ’ Рощилиада '98 
Веднага след това фирмата е пререгистрирана в в град Лесковац, ' Балкан” спечели наградата 
Стопанския съд съгласно новите законни разпо- "Златно кебапче” за специалитети на скара. То- 
редби. Сега предстои приватизация. ва наистина е голям успех, защото е известен го-

"Няма да бързаме с приватизацията, защото лемият опит на лесковчани в приготвяне на спе- 
това не е проста и лесна работа. Добре трябва да циалитети на скара, 
се обмисли как да стане това. Според нас най-до-

* Публичният търг за продажба на 550 м^ делови ромещения в 
рамките на тъкачния цех на конфекция "Свобода" в Димитров
град, който се проведе в началото на този месец, не успя, тъй като 
не се появиха заинтересовани юридически и физически лица.

* Едно от най-успешните предприятия в Димитровградска община
- "Комуналац” - приключи основните работа на сградата на 
Управлението с площ от около 120 м . ^ ^

* Строителното предприятие "Изградня" от Босилеград, което 
преди един месец пое задължението да построи училищната 
сграда в село Горно Тлъмино, тези дни приключи строежа - 
сградата е покрита. В предприятието казват, че останалите стро
ителни работи (фасадата и дограмата) ще започнат тогава, ко
гато финансиерът осигури средствата. Защото и за досегашната 
работа сметките не са напълно издължени.

* Тези дни Геодезичната служба в Босилеград обезпечи още едно
съвременно съоръжение. Става дума за оптичен инструмент 
японско производство на стойност 90 000 динара. Средствата 
изцяло осигури Републиканският геодезичен завод.

А.Т.

РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ УРЕЖДАТ 
ПОМЕЩЕНИЯТА СИ

м. я.
Димитровградският радилюбителски клуб е един от по-известните в страната. Неговите членове 

осъществяват връзки със свои колеги и от другата страна на земното кълбо, а някои от тези връзки 
са и посредством Луната. Списъкът на осъществените връзки е най-отдалечените краища на света 
наистинае голям, както и на наградите, получени за това. До преди няколко години радиолюбителите 
работеха в неподходящи помещения, след което се преселиха в помещенията, където беше админис
трацията на бившия СИЗ за пътища. Благодарение на ентусиазма на неколцина членове, помещенията 
тогава бяха уредени според възможностите.

Тези дни, пак най-много по инициатива на Драгиша Тодоров, помещенията се оборудват с нови

ГК81МСНЕМ РР
Д ОЕТЕЙ02ЕИТ1 & К02МЕТ1КА у0А

51мснем а.о.о. ЩУгУ^А
5Н>1$ТЕ: ~ Ш,
ЗиЬхог Ьвпрпа 10 С/11 АЙ. 463 
I 1 080 8ЕОСЙА0 (У0)
Те1. ОП - 311 60 67 

311 5? 33 
31 1 58 95 

Рох 01 1 -311 51 91

РАВЯ1КА: Угопрка Вап|а 
Т«1 ./Рох 017 • 55 038

ВЪЛНА с омекотител 
Течен детергеит за ръчно и машинно пране на дрехи от вълна 
"голи» у и чувствителни тъкани

коприна и други чувствителни тъкани.
Съдържанието иа омекотяващите вещества в самата формула 

иа детергеита улеснява процеса на прането. 
ОМЕКОТИТЕЛ

Танзиоактивви омекотител за ръчно и машинно прана на бвльо 
л

гладенето, като придава ароматна чиотота на бельото.

0
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РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ м| ДОЛ14111И1 :о;л! м\\\>м 1ияИмгд()Л1,н:|\т.
Ноември е последният есенен месец. Нощите са студени. Често пъти в планинските райони нали сняг. 
Ветровете са югозападни и североизточни.

Няма никаква цъфтяща растителност. Пчелите 
са на кълбо обикновено в празните кнлнЛки към 
входа на кошера. Когато времето се затопли, пчелите 
разпускат кълбото и извършват последните есенни 
облнтання, като почистват храносмилателната си си
стема. Силните семейства образуват зимното кълбо 
при външна температура на въздуха 8‘С, сред| 
при 10°С, а слабите още при температура 13 С. Зим
ното кълбо е важно биологично приспособление, ко
ето поради закръглената си форма и плътнато ст
рупване на пчелите им осигурява нпй-икономнчно 
презимуване с минимално физиологично напреже
ние при неблагоприятните зимни условия в продъл
жение на 4-5 месеца.

Пчеларят върши следните работи:
- Извършва зазимяването на пчелни семействп, 

които още не са зазнмени;
- Преглежда кошерите - покривите, слага пред

пазители за мишки;
- Защитава кошерите от силните ветрове;
- Чисти входовете от сняг, лед и умрели пчели;
- Контролира вентилацията в кошерите;
- Слага дъски от земята до кошерите и
- При хубаво време (+12°С) още един път третира 

пчелите против варатоза.
В пчелника не трябва да има нито едно пчелно 

семейство, което да не е зазимено. Също така се 
преглеждат и покривите на кошерите дали са добре 
затворени и върху тях се поставят камъни или тухли.
Преди да настъпят студените дни, мишките търсят 
подходящи места за зимуване - топли, с храна - и се 
настаняват в кошерите. Затова на входовете на ко-

МЕДЪТ • 

НЕОБХОДИМА 

ХРАНА В 

ДЕТСКАТА 

ВЪЗРАСТ

шерите се поставят предпазители против мишки.
Ако трябвп да се разместват кошери с пчелни 

семейства, тона се извършва когато температурата е 
над 8°С, без дп се разтърсват при пренасяне.

Пчелните семейства се защитават от студените 
ветрове с огради от дъски, царевични стъбла или 
естествени защитници. Височината на оградите тря
бва да е от 1,5 до 2 метра. Когато кошерите са за
щитени от студените петрове, те изразходват 1,1 кг. 
мед по-малко, развиват се по-добре и дават 50% по
вече мед и восък в српвнснис със семсйсгватп, чиито 
кошери сп били изложени на пятъра. От страната, 
огкъдето духат ветровете, отвън кошерите се слага 
хартия от чували.

Пчеларят посещава пчелника и чисти падналия 
на входовете сняг, лед или умрелите пчели. Също 
така, ако пчелникът е равен, се прокопават малки 
ровчета (канавки), за да не се образуват локви от 
дъждовна или снежип пода и през които водата тря
бва дп се оттича.

Особено необходимо през студените дни е пче
лите да имат добра вентилация за излизане на топлия 
въздух, за дп не плссенясват питите от образуваната 
влагп.

ште

Голямото значение на меда като храна за нормалното развитие 
на детския организъм е установено, както по емпиричен, така и по 
научно-експериментален път. Първите сведения, свързани с из
ползването на меда в детското хранене, са открити в древни ре
лигиозни будистки, мохамсдански, християнски и др. свещени лит
ературни източници. Старата източна медицина (в Китай, Япония, 
Индия) учи, че на новородените, преди да докоснат майчината гръд, 
трябва да се поставят няколко капки мед в устата. Будистката 
медицина съветва при "гнили зъби” у кърмачетата и децата да се 
дава пчелен мед. В древен Египет са давали задължително мед на 
децата в училищата, като са смятали, че той дарява добро физи
ческо, умствено и духовно развитие.

Броиш на Пчеларите в света е 1 600 000, а на Пчелните 
семейства - около 50 000 000. Статистиката сочи, че 
броиш на Пчелните семейства на 1 км2 от територията 
на отделните държави е следният: Чехия и Словакия - 
8,00; България, Румъния и Германия - 6,00 и ш.н., до като в 
Канада - 0,06 и в Австралия дори 0, 003.

През този месец дз.скитс от кошерите се слагат 
до земята, понеже пчелите при първото чистително 
летене ще запазят тази промяна на кошера.

През този месец е подходящо и унищожаването 
на кърлежи при хубаво време, понеже няма пило и 
химическите препарати ще проникнат до всяка пче
ла.

Подготвил Гошо Митов от Босилеград

ЖЕЛЮША

КАНАЛИЗАЦИЯТА - ПРОБЛЕМ 

НОМЕР ЕДНО
Съвременните химически и биологически анализи на меда по

казаха, че благоприятното съчетание на хранителните вещества в 
него не обременяват незаангажираната храносмилателна система 
на детския организъм с допълнителна преработка. За децата медът 
представлява готова храна, която 100% се усвоява от организма и 
се включва в жизнените му функции. Това се потвърждава и от 
опитите на Л. Ангелов, който проследява влиянието на меда върху 
птичи зародиши. На кокоши яйца в инкубатор той е направил едва 
доловими отвори, през които е инжектирал малки дози мед и отво
рите запечатвал с восък. От тях се излюпили пилета, чийто растеж 
бил по-бърз от този на контролните. Лутингер, педиатър от Ню 
Йорк, препоръчва меда за храна на новородените, тъй като той не 
предизвиква ацидоза, бързо се всмуква от тънките черва и предот
вратява спиртната ферментация, а свободните киселини способ- 
ствуват всмукването на мазнините.

Изучавайки мястото на меда в детското хранене, много учени 
отбелязват, че той подобрява храносмилането, унищожава попад
налата патогенна флора в червата (премахва диарията), повишава 
хемоглобина, изгонва чревните паразити, спира повръщанията, от
странява запека. Кнот е установил, че даваният мед към хранител
ната дажба на деца способства за бързото усвояване на калция, а 
известният педиатър Комби препоръчва след сваряването на кра
вето мляко то да се подсилва с мед, за да се възвърнат изгубените 
от високата температура ценни вещества в него. Употребяването 
на меда като подслаждащо средство (от 6 до 15%) в изкуствената 
храна на кърмачетата е твърде полезно.

Освен самостоятелно, медът може да се приема с мляко, чай, 
компоти, сокове от зеленчуци, плодове и други.

Дневната доза е в зависимост от възрастта на детето и от тег
лото му и се движи от 1 до 2 грама на килограм тегло, разпределена 
на три и повече приема. Като храна, с оглед на повишаване на 
хемоглобина в кръвта, се препоръчват тъмните сортове мед, които 
са по-богати на минерални вещества. Там, където се цели подо
бряване функциите на храносмилателната система и на другите 
органи и системи, се препоръчват светлите сортове, получени от 
нектара на цветни растения.

Желюша, крайградско селище с около 2000 
жители, е все още със статут на село, но ако над
никнете в някоя от неговите многобройни хубави 
къщи, ще видите, че те не се различават от тези в 
града. В селото вече има няколко магазина, от 
скоро за една част от селото е поставена нова 
телефонна централа. Много от улиците са асфал
тирани , има четирикласно основно училище и 
детска градина. Както е в града. А има и градски 
проблеми, като канализацията например.

"Имаме готов елаборат за канализация, на
правен преди десетина години, който трябва да се 
ревидира, понеже и преди десет години е бил мно
го скъп, а същото е и сега”, казва Васил Цолев, 
председател на Местната общност на Желюша. А 
канализацията, според Цолев, е задача номер едно 
за Желюша, защото септичните ями вече пред
ставляват проблем не само от екологична, но и от 
епидемиологична гледна точка. "Общината обе
щава, че ще намери начин и средства да ни по
могне да изградим главния колектор и ако това 
стане, тогава може да се каже, че ще направим 
канализацията в Желюша.” И ако за канализа
цията може да се каже, че е проблем номер едно, 
то за водоснабдяването в момента това не може да 
се каже. Макар че сега вода има достатъчно, ръ
ководството на местната общност е взело реше
ние селото да се приключи към градския водо
провод. Трябва само да се договорят с общината 
и, разбира се, с "Комуналац”.

Желюшани търсят помощ от общината и във 
връзка с изграждането мост на река Нишава. За 
тях той има огромно значение, понеже голяма

част от нивите им са отатък реката, а нямат мост, 
по който да минават и прибират реколтата. Об
щината би трябвало да се застъпи при надлежната 
водостопанскага организация да определи място
то за мост, така че когато реката бъде регули
рана, да не засегне моста. Иск за това вече е от
правен, но отговор все още няма.

Имат желюшани и други проблеми, като де- 
понията за боклук например, пътят в Барата и 
самата бара (потока). Пътят трябва да се раз
шири, потокът да се канализира, защото много 
нови къщи са "поникнали” в района. В местната 
общност се стараят да решават проблемите колк- 
ото могат. Така например с помощта на 25 000 
динара, получени от общината, и със свои сред
ства (от смооблагането) са електифициранн сел
ските гробища, уредена е капелата. Предстои тя 
да бъде обзаведена както тази в Димитровград. 
Почти всички неасфалтирани улици в селото са 
насипани с чакъл. Мегданът насред селото също. 
Остава само да се намери начин къде да се оттича 
водата след обилните дъждове. Сега се търси по
мощ и от общината, която не отказва и помага 
колкото може. Преди един месец на Желюша са 
отпуснати около 20 хиляди динара. Колкото и да 
са неотложни комуналните проблеми, МО на Же
люша намира начин да помогне и на местния фут
болен клуб, който този сезон се състезава в Окръ
жната футболна дивизия. Подпомогнати бяха и 
пенсионерите, на които е предоставено помеще
ние, в което те се събират, играят карти, про
веждат събрания. По книгата 'Медолечение' от д-р Ст. Млад* 

подготви В. Бо
енов
говвА. Т.

ОТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГЛОЖЙЕ

СЕЛО, КОЕТО ИМА БЪДЕЩЕ
Докато повечето от планинските и полупланински села в Босилеградска община 

остават без млади хора и постепенно заглъхват, село Гложйе все още се противо
поставя на миграционните процеси и има бъдеще. В това се уверихме неотдавна, 
когато с председателя на Изпълнителния отбор на Общинската скупщина Васил 
Йованчов и секретаря на Изпълнителния отбор на ОО на СПС Милча Лазаров 
посетихме това село.

Целта на посещението на Йованчов и Лазаров беше да проверят как върви 
започналата преди десетина дни работа върху махленските пътища, за която е 
ангажиран булдозерът на комунално-услужното предприятие и да се ангажират при 
решаването на един имуществено-правов проблем, който, за всеобщо удовлетво
рение, успешно беше решен.

Председателят на местната общност Тасе Илиев изтъкна, че заплануваните 
дейности успешно се реализират и се движат по утвърдената динамика. Досега е 
разчистен пътят за Личарова и Гръчка махала с дължина около 3000 м. Сега бул
дозерът е ангажиран за прокарване на нов път за махала Качерова с дължина около 
800 м. След това по план идва редът и на пътя за махалите Мартиновица, Кория и 
Липа с дължина около 4000 м.

Председателят на Изпълнителния отбор на ОС Васил Йованчов подчерта, че 
работата трябва да бъде ускорена и е необходимо да се спазва утвърдената норма 
часове, защото след Гложйе, машината трябва да продължи към Долна Лисина, за

да разшири пътя, свързващ тези две села.
По думите на председателя на местната общност, освен уреждането на махлен

ските пътища, до края на годината е запланувано и довършване на започналите през 
миналата година сгради към двете селски гробища и още някои други комунално-би
тови и жизнени въпроси. .

От разговора ни с хората, които този ден помагаха на булдозериста, узнахме, че 
ръководството на местната общност, подпомогнато от общината, засега успешно 
решава селските проблеми. Селският бит всяка година се подобрява. Почти всяко 
домакинство има съвременни електроуреди. Крачка напред е направена и в снабдява
нето на хората със стоки от първа необходимост. В селото има два частни магазина 
и засега те добре са снабдени. Единият е собственост на Иван Берков от Босилеград, 
а другият на Милча Николов от село Райчиловци. Има подобрение и при изкупването 
на добитъка. Наистина това се върши в повечето случаи от частни лица, обаче те 
веднага плащат откупения добитък. Все пак най-окуражващ е факът, че в това 
планинско село с над 130 домакинства има 50-ина младежи. Повечето от тях често 
отиват на сезонна печалба, но не напускат селото си. През зимния период, когато се 
завърнат по домовете си почти всяка седмица организират нгранкн, на които често

, а дори и от Босилеград.
м. Я

идват и по-възрастни хора и младежи от съседните села
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ДЕНЯ^НА^Г№ОС^ЕТН^ТС^РАБОТНИЦИ^^ В ^^^^ТРОВГРАД БЕ ОЗНАМЕНУВАН

ПОД ЗНАКА НА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ
знакГнГизвестнятГг^ работници в Димитровградската гимназия премина изцяло под
дениетой се ознамену^ вадата стра”аеСаНКа МаКСИМОВИЧ’ чият0 ЮО-годишнина от рож-

несоха^енитя^Г ПреД пР°Фес0Рите и родителите учениците от Гимназията из-
художниците-любитрпи " на поетесата- Тържеството започна с даряването на 5 картини от 
щният психолог гъв И °Т Д”митРовгРаД. а след рецитала общо за успеха говори учили- 
ученииите Шо ге „тШНа Спасич, изтъквайки преди всичко големия брой отсъствия на 

Спетт тппя тт аСЯ Д° Успеха> т°й> както и всяка година, в началото е по-слаб, но сетне...
тгпжргтпя Р°веДОха родителски срещи. Подобно беше и в Основното училище. И двете
и гостите ъРшиха с малки закуски за просветните работници, пенсионираните учители

ТЪРЖЕСТВО В РОТАРИ КЛУБА "НИШ"

ПРИЗНАНИЕ ЗА 

ПЕРИЦА ДОНКОВ

А. Т.

НАлЙсТИТЕ°вТСЪРБИЯ РЕАТ НА "ЗЛАТНА ГРАМОТА" НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЖУР-

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Е 

НАЙ-ДОБРЕ ИНФОРМИРАНАТА 

В ЮГОСЛАВИЯ
П. Донков (вляво) с трофея "Толерантност"

Художникът Перица Донков е удостоен от Ротари клуба 
”Ниш” с признанието, което всяка година се присъжда на лица, 
постигнали изключителни резултати в професията си. На тър
жество в понеделник трофеят "Толерантност”, дело на скулп
тора Влада Ашанин, беше връчен на Донков от председателя на 
клуба Славолюб Лазетич.

- Публиката и критиката единодушно оцениха, че изложбата 
на Перица Донков, която беше открита неотдавна в галерията 
на УЛУС в Белград, е неговата най-значителна изложба, за- 
щото представлява хармония на външното и вътрешното прос
транство на автора. Перица Донков е проникнал в тайната на 
времето, което е най-дълбокият слой на съществуването на 
света и ние трябва да открием неговия път и да вървим по него 
- изтъкна д-р Велимир Балтезаревич, обяснявайки отношени
ето на Перица Донков към собствената си професия и нейната 
етичност.

Г-н Йотов, как се чувствате 
като лауреат на едно такова ви
соко признание?

- Щастлив съм, разбира се, 
защото това е най-доброто нещо 
с което, напълно удовлетворен, 
мога да приключа кариерата си. 
Искам преди всичко да поблаго- 
даря на хората, които ме предло
жиха за едно такова високо про
фесионално признание и особе
но на колегите, които приеха 
това предложение. А мен ме пре
дложиха Севделин Андреевич. 
Милован Госпавич и Любомир 
Жунич, някогашни директори и 
главни редактори на Радио Ниш. 
Искам също така да поблагода- 
ря и на колектива на Радио Ниш 
като среда, която ме прие и ми 
даде възможност да напредвам в 
кариерата си - като журналист и 
като редактор. Заедно с Асен 
Лазаров сме основателите на ра
дио-предаването за българската 
народност в Югославия, както и 
на телевизионния журнал, чийто 
пръв редактор бях. Искам да по
дчертая, че основна предпоста
вка за всичко това е средата, в 
която няма нито национализъм, 
нито шовинизъм. Аз съм рабо
тил с еднакъв успех и в сръб
ската редакция на Радио Ниш.

НАКРАТКО ■ НАКРАТКО
* За всички ученици от основното училище ”Моша Пияде” 

Димитровград в края на миналата седмица бе органнзарана ек
ологична лекция за ролята па растенията при мелиорацията. Тя 
беше включена в рамките па акцията ”3а по-хубава Сърбия”, ини
циатор иа която е Министерството за опазването на жизнената 
среда иа Сърбия.

в
ПЪРВИЯТ РЕДАКТОР НА ТВ-ЖУРНАЛА: 

Димитър Йотов в студиото

- От известно време в нашите 
общини действа КИЦ ” Царибр
од” в Димитровград и негов фи
лиал в Босилеград. Какво е от
ношението ви към тях?

- За боси ле градския филиал 
не мога да кажа нищо, но смятам, 
че поне до сега, в Димитровград 
се работи добре и ще бъде добре 
все докато се занимава само с 
културни въпроси и мероприя
тия. Уверен съм обаче, че няма 
да мине много време, когато той 
ще се слее с димитровградския 
културен 
мисията и на единия, и на другия 
е една и съща.

Да, но босилсградският клон 
издава ” Бюлетин”.

- Не бях го виждал, но това 
което съга държа в ръцете си 
("Бюлетин” номер 8), няма ни
що общо с основната цел иа 
КИЦ.Това никаква култура не е 
- това с чиста политика, и колк- 
ото мога да забележа, недопу
стимо тесиогърда и едностран
чива.

ност е може би най-добре инфо
рмираната в страната - чрез пре
сата и електронните медии.

- Има ли нещо, което не сте 
реализирали като журналист и 
като човек?

- Да, разбира се. Ние в ра
диото и телевизията не успяхме 
да станем организатори поне на 
една обществено-културна ма
нифестация, каквито имат дру
гите народности и която е мо- 
жала да станс традиция. Мисля 
преди всичко на един вид прег
леди на фолклорното творчест
во на българската народност в 
Югославия. Разбира се, вината 
не е само на медиите, без отзив
чивостта на общините, в които 
живеят нашите сънародници то
ва не можеше да бъде направе
но, но трябва да си призная, че 
преди всичко ние в медиите не 
бяхме достатъчно упорити в 
оживотворяването на една така
ва идея. Нека да се надяваме, че 
тези, които сега активно работ
ят в медиите и които ще дойдат 
след нас, ще съумеят да направят 
това.

в. д.

* И тази година работещите в Основното училище, Гимназията и Дет
ската градина в Босилеград честваха Осми ноември - Деня на прос
ветните работници. Тъй като 8 ноември беше неработен ден 
(неделя), боснлеградскитс просветни работници честваха про
фесионалния си празник в понеделник. По този повод бяха организ
ирани скромни тържества, на конто между другото бяха изнесени 
сказки за ролята и задачата на учителите и за общественото 
значение на учебно-възпитателното дело. На тържествата 
присъстваха и учители, пенсионирали сс тази година, като прн това 
им бяха връчени скромни подаръци.

Зи учениците и просветните работници Ншнкнят театър представи 
комедията ”Кнр Яня”, а след топа беше организирана другарска 
среща сьс скромен коктейл.

- Като опитен журналист и 
редактор, интересно би било да 
ни кажете мнението си за меди
ите на български език в Югосла
вия днес. център, защото

- Информирането на нашата 
народност на майчин език има 
дълга традиция - почти полувек- 
овна. Медиите на български, ка
то се започне от "Глас на бълга
рите”, през "Братство”, емисия- 

Радио Ниш доТВ-журнала, 
изиграха огромна положителна 
роля в афирмацията на нашето 

Югославия. Та-

м. я.

• НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДМЕНИ водопровод
ната мрежа в Димитровградската гимназия, но проблемът е от 
къде могат да се намерят средства. Дали поради неспазване на 
проекта или поради некачествено извършени работи, тези днн от
ново имаше ханарня иа водопровода.

• ЕКСКУРЗИЯТА ИА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ В БЪЛГА
РИЯ с проведена без проблеми II сс оценяла като успешна. До
волни са н учениците, и преподавателите, които са водели ек
скурзията.

• МИНУТА ДО ДВАНАДЕСЕТ е да започне писането на моно
графия на Гимназията, която трябва да бъде готова до 2(ХЮ-та 
година, когато ще се ознаменува ИО-годишнината на училището. 
Тази отговорна работа е поверена на Богдан Николов и Цветан 
Елсиков.

та на

малцинство в 
кава роля сега играят и местните 
радио-телевизионни цетрове в 
Димитровград и Босилеград. От 
тази гледна точка свободно мо- В. Богооо
же да се каже, че нашата народ-

ВЪВ ЗАЛАТА ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
А.Т.АЕРОБИКА ЗА ЖЕНИ

Миналата седмица във физкултурната зала на основното училище "Моша Пияде” в Дими
тровград започна провеждането на програмата но аеробика за девойки и жени. Тя е адаптирана 
от Небойша Йотов, секретар на димитровградското Соколско дружество и се провежда под негов 
контрол. "Аеробният комплекс е по възможностите на всяка жена или девойка, които искат да 
подобрят здравословното си състояние, виталността, физическия си изглед и пр. С аеробните

организама и се натоварват голям бройупражения се увеличава количеството на кислорода н . 
мускулни групи”, представя накратко своята програма Йотов.

Аеробните упражения се провеждат два пъти седмично - във вторник и петък от 1) часа. 
Успоредно с нея тече и програмата "Играейки, упражнявайте аеробик бол , предназначена за 
момичета от 10 до 13-годишна възраст. Тя също сс провежда във вторник и петък, но започва в 
17 часа. В. Димитров
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"ХВАЩАТ” САТЕЛИТИ

НА БИЕНАЛЕТО НА МИНИ
АТЮРИ В Г. МИЛАНОВАЦ

УЧАСТВАТ
ДВАМА

ДИМИТРОВ
ГРАДСКИ

ХУДОЖНИЦИ

ПРЕМИЕРА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В НИШ

” ЗВЕЗДАН” НА 

НЕБЕТО И НА 

ЗЕМЯТА
Макар че повече от 1000 домакинства са вкточени към кабел

ната телевизионна система, напоследък все повече димигровград- 
чани си набавят собствени сателитни антени. По думите на дис
трибуторите на тези антени, за сравнително кратко време в самия 
град са поставено около 100. Интересно е, че сред тези които се 
определят за сателитни телевизиони канали, значителен брой вече 
са прикачени на кабелната система в града.

Що се отнася до сателитите, към 
антените, те са два: "Астра” и Ютсл Сат , който се ползва и от 
кабелната система (обаче само определен брой канали). Посред- 

” Астра” се "хващат” детския канал с анимационни филми 
”Картун”, СМ, Скай нюз и много от каналите на немските ТВ 
станции. Над 80 на сто от предаванията са забавни програми и 
филми. Посредством ”Ютсл Сат” свои сателитни програми излъ
чват почти всички европейски страни, между които и СРЮ, конк
ретно РТС - ТВ Белград. Но ако антената е снабдена с мотор че 
тогава се "хващат” 6 сателити и около 90 канала на различни ТВ 
станции. При това почти всеки канал съдържа в себе си и по 
няколко радиофреквенции. И още нещо - понеже всичките канали 
са в т. нар. "висока резолюция”, то картината е много качествена.

Като се имат предвид все по-честите хаварии и изключвания на 
кабелната система, разбираем е интересът на димитровградчани 
към сателитните антени. Само дето това удоволствие струва 450

Кукленият театър в Ниш избра приказката Звезден от чеш- 
_ автор Йнржи Щрсде за пръв спектакъл в повия сезон, през 

който се отбелязват четири десетилетия професионална работа. 
Дебютният спектакъл на актьора Небойша Бобан Иованович 
режисьор може да получи положителна оценка, защото с артис гите 
и другите си сътрудници е направил лирическо и същевременно и 
реалнстическо представление с прекрасна музика, финна сцсио-

бз»лгарската креаторка Ива Ха-

които най-често се насочватЬринислпп Ьошкоиич и Димит
ър Илисп, художници от Димитров- 
грпд, учлетппт на известното в све
товен мащаб бисналс на миниатюри 
в град Горни Миллновац, което офи
циално е открито на 24 октомври т.г. 
и ще продължи още няколко седми
ци. Боне Бошкопич за втори пореден 
път участва в него и то с една кар
тина, докато скулпторът Илиев се 
представя за пръв път (след като е 
"минал” строгата селекция на орга
низаторите) с една скулптура.

На изложбата учлетават извест
ни художници от страната и чужби
на, между които и някогашните уча
стници в художествения пленер' По- 
гановски манастир” Груица Лазарс- 
нич, Зоран Стопшч-ГЗрански, Станка 
Тодорович и други.

кни

като
стпом

графия и хубави куклн (дело 
джнева).

на

дм.
В. Димитров А.Т.

Г

'/// а, м[/. /и/. /и/ /////^/// г.///7/г//77г. ///.

КВАРТАЛЕН ОТБОР На снимката е футбол
ният отбор на Строшена 
чешма, заснет най- 
вероятно през 1935-36 
година. Клекналият в сре
дата на първия ред е Ан- 
танас Антов, когото 
димитровградчани знаят 
като Танча продавачът. 
За съжаление, дъщерята 
на Танча, Лидия, която 
ни даде снимката от 
семейния албум, освен 
баща си, не познава 
никой друг. Снимката е 
заснета на ” ширинта” 
пред Строшена чешма. 
Къщата отляво и днес 
изглежда йо същия 
начин.

Сцена от пиесата “Звезден" &.щд -ч>
иГНебесната звезда Звездан решава един ден да слезе на Земята, 

за да види как се живее тук и минава през различни приятни при
ключения, от които най-прекрасното е, че се влюбва в една балер
ина. Когато падне мрак, той отново бърза към небето, за да запали 
фенера си и така да свети на новите си приятели и на любимата си.

Петимата артисти напълно коректно изпълняват дори 12 роли 
в това представление. Уверени сме обаче, че е имало място и за 
по-добра креация, преди всичко в изпълняването на ролята Звез
дан, изпълнена от Иван Джорджевич. На сцената на Нишкия кук
лен театър се появи едно ново лице. Това е Мария Цветкович, чийто 
дебют, също така, е успешен. Явно, тя има блестящо бъдеще като 
актриса.

Боривойе Младенович е авторът на добре композирана музика, 
съобразена с възприятията на публиката, децата от 6 до 8 години. 
Сценографията на Борис Чершков е на стандартно високо рав
нище, както и куклите на истинския майстор Ива Хаджиева.

Слободан Кръстим

=1 м61 [ * .IV I 1 г.-Л1 \Ь ■

ГЧ,,1

А.Т.

Футболистите на Строшена чешма

ПРИ МНОГОДЕТНОТО СЕМЕЙСТВО КОТЕВИ г' ттще?.

ДЕЦАТА СА БОГАТСТВО, НАЛИ?
вословни проблеми това не им се удава. И здравето е 
богатство, нали?

"Как живеете?”, е вторият ми въпрос. "Трудно, от
говаря главата на семейството и добавя: "Освен че 
работя в ”Търгокооп”, аз се старая да заработя пари и 
по друг начин: ора, докарвам дърва за огрев на хората... 
Гръбнакът ми знае как издържаме.”

Иван произхожда от многолюдно семейство. 
Споделя, че в родното си село има някакъв имот, но 
това, което има, е юридически недефинирано. Съпру
гата му Биляна също не може да се похвали, че има 
някакви недвижими имоти. Всъщност те притежават 
един малък парцел в село Белеш, където са имали 
намерение да построят къща. Имали намерение, но...

Той се казва Иван Котев, а тя Биляна Котева. Той е 
от село Било и е на 38, а тя от Градини и е на 29 години. 
Иван работи вече 18 години в тукашното търговско 
предпиятатие ”Търгокооп”, докато Биляна е 
работничка в конфекция "Свобода” и има почти 14 
години трудов стаж. На пръв поглед става дума за от
носително младо и обикновено семейство. Но всъщност 
не е така. Защо? Затова, че в днешно време, когато се 
говори непрекъснато за намалената раждаемост, те 
имат четири деца: Марина (на 9 години), Ирена (7), 
Бранислав (4 и половина) и Милица (четири месеца).

Иван, Биляна и четирите им деца живеят на квар
тира в Димитровград. За наема те отделят по 50 герман
ски марки на месец (плащането е стриктно в марки). 
Марина е ученичка от трети клас в тукашното Основно 
училище. Ирена е първокласничка. На тях трябва да им 
се купят учебници, тетрадки, да им се дадат пари за 
закуска, за... Наследникът Бранислав е в детската град
ина. Забелязвам, че е доста кротък в сравнение с други 
деца на тази възраст. Всички в семейството се радват на 
малката Милица и се грижат за нея. Иван работи като 
продавач и получава около 200 динара на месец. Почти 
същата заплата има и Биляна в Свобода . От време на 
време пристигнат и детските добавки, които се 
изплащат със закъснение от 12-13 месеца.^ Какви са 
детските добавки, това вече е друг въпрос. Ще имате 
ли още деца”?, поставям един неуместен въпрос на Иван 
и Биляна. "Най-вероятно не, въпреки голямата ни обич 
към децата”, отвръщат ми те. Не зная защо, но в този 
момент ми хрумна мисълта, колко ли семейства има по 
света, които биха искали да имат деца, но поради здра-

Разглеждам квартирата им и забелязвам, че е мебе
лирана сравнително добре. Питам домакините си дали 
покъщнината е тяхна. Отговарят ми положително и 
добавят, че по-голяма част от домакинските уреди са 
купили след сватбата си, преди десетина години, когато 
някак си е имало повечко пари. ”С мебелната фабрика 
"Циле” размених дърва за легла, понеже нямах пари да не коментира. И трябва ли да се коментира? 
ги купя. Така по-изгодно осигурих легла”, казва Иван.

Семейство Котеви

Ако децата са най-голямото богатство, тогава Иван 
На тавана забелязвам едно място, където е паднала и Биляна Котеви са богати хора. Ако пък не е така, 

мазилката. Дупката е голяма, очебиеща. Виждат се та- тогава... Кой знае, философиите са много, нали? Нека 
ванските греди. Иван ми казва, че къщата е стара и за да са живи и здрави и те, и дечицата им! С течение на 
щастие на горния етаж не живее никой, защото в про- времето нещата ще си дойдат по местата. Дай, Боже! 
тивен случай от вибрациите мазилката би се пропукала 
още повече. В квартирата няма баня. Тоалетната е на
вън. "Надявах се, че ще ми дадат солидарно жилище от 
фирмата, но не го получих”, казва Иван. Само казва, но

Б. Димитро*
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ПРОЕКТАНТ, 

КОНСУЛТАНТ, 

ПЕДАГОГ

ТЕАТЪРЪТ ПРЕЗ 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД
• След освобождението от фашизма - с невиждан ентусиазъм • ” Нашествието” - първо пред
ставление в освободения Цариброд. • Руски произведения в репертоара

Проф д-р Павле Любенов е 
роден през 1931 година в боеште- 
градското село Долно Тлъмино, 
където завършва основно учи
лище, а прогимназия в съседно
то село Бистър. Като гимназист 
в Босилеград особено много об
ича математиката. На всички уч
илищни и регионални състеза
ния по математика печели пър- 

места, за което пише и в-к 
Братство”. След гимназията 

постъпва в Строителния факу
лтет в Скопие. Като отличен 
студент подготвя свои колеги и 
средношколци по математика и 
така си обезпечава средства за 
следването.

След дипломирането си пос
тъпва на работа в Бюрото за сту- 
дин и проектиране към Строи
телния факултет в Скопие, а от 
1963 до 1968 година работи в 
Проектантската организация 
"Хидро-електропромет” в Ско
пие, където е ръководител на 
проектантска група. През 1968 
година е избран за асистент на

само да гледат театрални представления, но и 
При коренно променен обществен климат, с самите да се прояват в актьорското майсторство, 

голям и невиждан по-рано ентусиазъм, след ос- Доказателство за това са и спомените на Истатко 
вобождението от фашизма започва изграждането Станулов, който записал в дневника си, че се чув- 
на Цариброд, Сърбия и Югославия. Такъв подем ства неудобно, защото не може да намери роля за 
обхваща и радетелите в областта на изкуството, а всеки от членовете, особено за младите. ( в-ж 
преди всичко хората, които се грижат за театъра ”Мост” 113/114 от 1988 г., бел на С.К.). 
или работят в него. Още от първите дни след 
освобождението на града те се включват активно 
във всички манифестации и празненства, търсей
ки адекватни драматични текстове в борбата за 
новата си публика - работниците. Според думите 
на Крум Тасев, тогавашен повереник за култура и 
просвета към Окръжния народен отбор (записал ва пръв път била използвана в представлението 
Богдан Николов, бел. на С.К.) подходящи тек- Платон Кречет .
стове се намирали много трудно и затова била Лилия Нейкова се представя като актриса в 
поискана помощ от Окръжното настоятелство за представлението Мисията на мистър Перкинс в 
култура и просвета в Пирот и от Народната армия, страната на болшевиците от Александър Кор- 
Главнн организатори на театралната дейност по нейчук. И за това представление се грижи извест- 
това време били Истатко Станулов, един от стъл- ният тандем Станулов - Касалович, първият като 
бовете на царибродскня театър преди и след Вто- постановчик и главен артист, а другият за звук- 
рата световна война и Стоян Касалович, митничар овите н ДРУГИ ефекти. Сценографията била по- 
и голям любител на театралното изкуство, дошъл перена на художника Иван Петров. Нейкова е 
в Цариброд от Босна. играла ролята на Олга Петренко, докато ролите

на гвардейските сержанти Колотов и Варнигор 
ПЪРВОТО ПРЕДС1 АВЛЕНИЕ били предоставени на Илия-Ица Петров и Тодор

Освен в "Салона край черквата”, в началния Славински. С тази пиеса царибродските театра- 
период на възобновяването на страната

ДО ПИРОТ С КАМИОНИ
От г-жа Нейкова узнаваме и за първия по

дарък, даден на царибродския театър. Един софи
янец, чието дете било успешно излекувано в Цари
брод, подарил на театъра завеса от плюш, която

вите

Професор д-р Павле Любенов 
Стоименов е пенсионер, а до 
преди една година беше ре

довен преподавател в Строител
ния факултет към Скопския 

университет

катедрата за проектиране и ст
роителство на пътища.

-Като педагог се стараех мо
ите предмети - проектиране на 
пътища, автомагистрали и град
ски улици - да бъдат разбираеми 
за студентите, а като ментор съм 
помогнал на голям брои инжен
ери да подготвят и защитят дип
ломните си работи и магистър
ските си трудове.

Д-р Стоименов е автор на мн
ого научни трудове, печатани в 
югославски и чуждестранни нау
чни списания и монографии, а е 
участвал и в няколко научни 
срещи, конференции и конгреси, 
между които и в Австрия, Хо
ландия, България ... Той е автор 
и на много учебници, най-значи
телен от които, по негово мне
ние е учебникът "Проектиране 
на автомагистрали", който све 
още се ползва в Скопския уни-

и града Царнбродският театър изпъл
нявал представленията си и в селата на 
този край. Първите представления били 
едноактовкн от югославски и руски ав
тори. Отначало били играни пиеси на 
Леонов. Корнейчук, Горки, Шваркин..., 
както и на Нушич, Сремац, Стерия... а 
след известно време и драми от българ- 
ски автори като Страшимиров, Карасла- Щ 
вов. Йовков ...

Д-р Сшошяенов има 
щастливо семейство. И 
двамата му синове имат 
виете образование - Иво е 
строителен, а Даниел 
машиностроителен 
инженер. Съпругата му 
Славка е йенсионерка.

Духът на възстановяването и изгра
ждането завладява и царибродските теа
трални самодейци. Жив свидетел на това 
време е г-жа Лилия Нейкова, дългогод
ишен член на театъра - като актриса, 
суфльор, постановчик - която ми помо
гна да възстановя картината на театрал
ния живот в периода от 1945 до 1959 го
дина.

Стоименов не забравя род
ния си край. Като сПеииал- 
исш той е изготвил 
безПлашен Проект за рекон- 
сшрукиия и санаимя на 
Коойерашивния дом в 
Горно Тлъмино. По негов 
Проект е изграден и водо
проводът в това село.
Проф. д-р Сшотченов е и 
автор на Проекта за 
изграждане на Пътя Горно 
Тлъмино - Жеравино - 
Кръсшов дол (Маке
дония),който, за 
съжаление, не е реализиран 
Поради разПадането на 
Предишна Югославия.

Архитектурно-строителния фа- рат като консултант в Мииисге- 
култет в Скопие, а след разде- рството на съобщенията и тран- 
лянето му на Архитектурен и спорта при изготвянето на капи- 
Строителен Стоименов става талии проекти в Република Ма- 
доцент в Строителния факултет, кедония.
След известно време той вече е 
и преподавател -ръководител на

Първото представление след освобо- Ц__
ждението на Цариброд е играно през Цеца Попова (в средата) днес е най-старата жива цариброд- 
1945 година. Става дума за драмата ”На- ска актриса. Снимката е от 30-те години
шествието” от Леонид Леонов, постано- __
вка на Истатко Станулов, който изпълнявал и лни самодейци гостували и в Пирот, 
главната роля - Иван Тихонович. Втората пиеса, - Като че ли беше вчера - спомня си Лилия 
играна от царибродските артисти след ос- Нейкова и добавя: До Пирот пътувахме с камион, 
вобождението, е творбата на Александър стояхме прави през целия път. Макар и изморени 
Корнейчук "Платон Кречет”. Представленията от пътуването, заиграхме от все сърце и спечелн- 
били играни в хотел "Шумадия”. по известен като хме аплодисментите на публиката, изпълнила до 
"Соколапата”. 11остановчик и на тази пиеса е Ис- последната седалка залата в Пирот. А овациите са 
татко Станулов, а сценографията направил Стоян най-голямата награда за самодейците, които не 
Касалович. И тоя път Станулов изпълнява пестят пито труд, пито време, само за една такава 
главната роля Платон Иванович Кречет), докато награда, 
в ролята на Аркадий 11авлович се представя Илия 
Ица Попов. В пиесата играят 14 лица. което крас
норечиво говори за ин тереса на царибродчанп не

верситет.
Като ръководител на Инсти

тута за пътища, жп линии и ту
нели д-р Стоименов пряко ръко
води изграждането на автомаги
стралата Катланово - Вслес и 
Демир Капия - Удово. И днес ка
то пенсионер често го англжи-

Слободан Кръстич

(В следващия брой: Кулрумият дом - храм ма 
културата)

Богослов Янев

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА СНИМКА
названието 'Труд и радост’. а не- Трупата 

само "Труд”.
-11а снимка та са много стари царибродчанп, позна ти

В последния брой на в-к 'Братство (1714) от 6 нос-
”110 години театър 

поместена сии-

имала
мври 1988 г. в текста от поредицата 
"Христо Ботев" от г-н С. Кръстич беше

която пише: "Членовете на театралната трупа
гатамка, под

-Труд" (1943 г.)”. Щом като видя снимката, с ьпру 
”Ето я мама! Тя има същата снимка.’ 

Ненадан, взех вестника и отидох при тъщата ми Вена 
(Венета Манова, лснсионерка от Димитровград) и я 
помолих да ми разкаже нещо за поместената снимка. I я 

показа своята снимка и ми разказа много неща вън 
връзка с нея, които предавам по свой начин:

- Снимката е от 8 април 1944 г., а не от 1943 г.
- По това време били организирани битови вечери,

пиесата "Под на-

0И).ми каза:

ми

. една такава вечер е представена 
и гето небе” (не си спомня автора).

- Пиесата била със сюжет от селския бит: двама сс 
обичат и закачат по чешми, седснки и хора; и се случва 
така, че те "случайно" сс срещат, когато момичето се 
връща с менци от герана; момчето бута менците и во
дата се разлива, но няма пито караница, пито крясъци, 
а има само "Их, Босилко, ще ме караш два пъти вода да 

, изречено в сладка притома. Тази реплика е ста- 
второто заглавие на пиесата между самите акз-

а в

Рада Стоянова (Тацпна), Мнца Пушиш, 1 сорги 
Иванов (13слип), Лиляна Поцепа (по-късно съпруга 
Гошо Велин), Аичето Антова (леля на сегашния артист 

Антов), Колнца Рангслова, Крум Донката, Мн- 
Гулията, Пея, хороподец от Сенокос, кметът на то- 

Цариброд (е очилата), постановчикът Русков

и днес:
на

Славчовадя 
нала 
ьори.

- Постановчикът се казвал Христофор Русков,
глпанпшя
(вторият седнал) и др.а мс

^ С пиесата са гостували в Пирот и в Радомир (Бъл- Ипш< Иванов, Димитровград

гарИЯ). О13 НОЕМВРИ 1998 г.
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ВЪЗВИШЕН НРАВСТВЕН И ДУХОВЕН ПОДВИГ
(Продължение от мииилим брой)
Смятам, чо ние имаме задължението да ознаменуваме ^-годишнината от открипансто на първото килийно 
училище в село Извор и Босилеградско

През 1941 г., когпто Югославия беше окупирана от гер
манските фашисти, Боснлеградскнят край отново попадна 
в границите на България. Отново започна престрояване 
във всички области на обществения живот, включително и 
в просветната дейност.

През учебната 1941/42 година Софийската учебна об
ласт организира обучението в училищата на този край на 
български език. В Босилеградската околия бяха назначени 
български учители, понеже сръбските си бяха заминали.
По всички села и в по-големи махали бяха открити начални 
училища, а в по-големнте села и прогимназии. Село Извор 
отново става общински център. Открива се първоначално 
училище, което получава новото име "Васил Левски" (по
неже апостолът Васил Левски идвал в с. Извор да организ
ира селяните на въстание за освобождение от турското 
иго.) За главен учител е назначен Кирил Днмитроп от село 
Кортен, а по-късно е и директор на прогимназията до 1948 
г.Тукработят»учителите: Йорданка Кирилова Димитропа 
от Кюстендил, родена през 1897 г.; Ката Калнстратова Сто
ичкова от с. Трекляно (1912 г.); Пене Огойнеп отс. Кортен;
Здравчо Захариев от с. Трекляно; Райна Гълъбова, Боян 
Георгиев, Наталия (неизвестно презиме) от Кюстендилско.
Стойо Анастасов Илиев е роден в с. Извор през 1905 г. в 
семейство на воденичар. По-старият му брат Трайко бил 
учител. Стойо учи в родното си място, прогимназия в Бо
силеград, а педагогическа гимназия завършва в Кюстен
дил. Учителства няколко години в Извор, след което оттук 
отива в град Ниш, където е продължил да работи като 

‘учител до края на трудовия си път. Там остава до края на 
живота си.

Никола Якнмов е от село Брестница, Петър Любенов 
отс. Горни Кортен; КалнстратТошев е роден вс. Брестница 
през 1901 г. Началното си образование получава в родното 
си село, а прогимназия и педагогическа гимназия завършва 
в Кюстендил. Учителствувал е в Крива Фея, Прокупско,
Нншко, Лесковачко, Кюстендилско, Извор, Паралово, Из
вор, Босилеград и накрая в Скопие до пенсионирането си.
Починал е в с. Райчиловци през 1985 г.; Иван Божилов от 
Босилеград, който по-късно завършва ветеринарство и 
работи като ветеринар до пенсионирането си в Македония; 
в с. Извор учителствува и Миряна Асенова от с.
Райчиловци. родена през 1929 г. Завършила е гимназиално 
образование и допълнителен учителски курс. Като 
учителка започва да работи в с. Извор, сетне в Божица,
Груинцн и в Босилеград до пенсионирането си; Любен Ран- 
гелов от с. Горна Лисина, роден през 1931 г. Завършава 
педагогическо образование във Враня и Цариброд. Учи
телствува в с. Бранковци, Църнощица и Извор. В Босиле
град работи като професор в гимназията, по-късно е неин 
директор, педагогически съветник и др.

След освобождението на Югославия от окупаторите в 
Босилеградско се установява народна власт в състава на 
Югославия, но някои от просветните работници продъл
жават своята дейност по местата си чак до 1948 г., а ония, 
които се завърнаха в България, бяха заменени с нови, мла
ди, току-що завършили гимназия в Босилеград.

През учебната 1942/43 училището в Извор става цен
трално училище-прогимназия, в чийто състав са включени 
първоначалните четирикласни училища в селата Горни Ко
ртен, Уши, Долно Кобиле, Груинци и Белут. От I до IV

отделение п Изпор имало 65 ученика, а от I до III клас 460 
ученика. Спмо от Изпор е имало 75 ученика от I до III клас, 
или псичко 140 ученика само от Изпор.

След оснобожденисто започна голям подем на просвет
ното поле. Откринат се училища и там, където не е имало 
дотогапп (по селпта и далечните махали). В някои села се 
откринат и няколко училища, за да се обхванат нсички деца 
- и момчета, и момичета. Обаче броят на учениците в с. 
Изпор намалява, зпелива се миграцията на населението и 
през май 1948 г. се закрива прогимназията в това село. 
Остава само началното училище, с едно комбинирано от
деление. В с. Извор учителства и Бойка Пенева от с. Ми- 
левци, родена през 1946 г. В Босисград тя завършва средно 
образование, а Педагогическа академия н Скопие. Своята 
учителска кариера започва п с. Извор, но работи там само 
няколко години, след което с п селата Дукат, Барйе, Мусул 
и Горна Любата. Виолета Александрова учителствува в с. 
Извор от октомври 1952 г. до септември 1955 г. Родена е 
през 1934 г. вс. Горна Лисина в селскостопанско семейство. 
Завършва средно учителско училище в Цариброд и ггьр- 
пото й работно място е в Изпор. През учебната 1952/53 г. 
заедно с учениците се премества в сградата на общината, 
която се изнолзвп за училище. Учителствува в с. Белут и 
Божица. До пенсионирането си работи в Сурдулица в биб
лиотеката. Покрай просветителската си дейност Виолета 
беше н организатор на културно-забавния живот в с. Извор 
(представления, игранки, забави, фолклор, а като певица 
завинаги ще остане в сърцата на изворчани, И стари, и 
млади помнят топа време и с радост разказват за нейния 
ентусиазъм и младежка моминска енергия на истински про
светен деец). След нея идва като учителка Олга Тодорова 
от с. Горна Лисина, родена през 1929 г., трето дете в се
мейството на Трайко и Цветанка. В родното си село завър
шила прогимназия, гимназиално образование получава в 
Босилеград, а допълнително завършва и учителски курс. 
След няколкогодишно учителствуване в с. Извор заминава 
за Македония и работи в Скопие, пак като учителка, до 
пенсионирането си. Допълнително е завършила задочно 
Педагогическа академия.

Известно време в с. Извор работиха и учителките Рада 
Георгиева от Босилеград, от махала Добри дол; Мария 
Данева, учителка от Босилеград (родена в Кюстендил); 
Винка Захариева, учителка от с. Райчиловци. След За
хариева в изворското училище работи Радисав Тодоров от 
село Зли дол. Роден през 1933 г. в селскостопанско се
мейство. Учи в родното си село и Брестница, а в Босилеград 
завършва гимназия. Учителска квалификация получава в 
Битоля. С просветителска дейност започва да се занимава 
в Кумановско, но наскоро се завръща в родния си край и 
изцяло се отдава на просветителството. Учителства в 
босилеградските села Бистър, Извор, Груинци, Белут, а 
накрая и в Босилеград, където е и днес. Последният учител, 
работил в с. Извор до преди 19 години, е Олга Димитрова 
от село Бистър, родена през 1935 г. в земеделско семейство. 
В своето село завършва прогимназия, а гимназиално обра
зование получава в Босилеград. Като гимназистка започва 
да работи като учителка в с. Долно Тлъмино. Една година 
работи в Старо Нагоричано, но наскоро се завръща в род
ния си край (след като е получила допълнително учителско 
образование). Учителствува в с. Зли дол, Извор, където

■ Ф>!'0МК’!р**гтк и
Третото училище в Извор е построено през 1948 г.

работи 17 г. Многолюдното село Извор остава без деца. 
През 1977 г. училището е закрито. Престана и бурният 
весел живот в училището. Няма плъч, песни, игри и мед
ното училишно звънче да зове дечицата! Заглъхна всичко! 
Миграцията и бялата чума опустошиха селото, както и 
другите села в Босилеградско! Построиха се нови училища 
в Долна Любата (триетажно и модерно), в Горна Любата, 
Божица, Горна Лисина, Клисура, Бистър, Босилеград, 
ученически домове в Д. Любата, Босилеград, Бистър; 
далечните села получиха модерни училища - Дукат, мах. 
Явор, Дудина, Плоча, Кострошевци, Сухи дол, Доганица, 
Голсш, Караманица. Електрифицира се всяко кътче в 
Босилеградско, прокараха се пътища до най-отдалечните 
кътове на района, но Краището остана без народ, без 
младежи, деца.

Историята на първото училище в с. Извор, извор на 
духовен, културен и просветен подем, възвиси национал
ната самобитност, откри пред света Босилеградското кра
ище и неговите чеда, намиращи се навред по света. Те с 
гордост разказват за своя роден край и неговото минало. От 
Извор излязоха до сега около стотина просветители (учи
тели, наставници, професори, асистенти, доктори на нау
ките и професори в различни университети и още много 
други високообразовани и знаменити личности!).

Най-старият храм на просветата и културата вливаше в 
хората вяра в бъдещето и в най-тежките дни и времена от 
миналото до наши дни.

Затова смятам, че ние имаме задължението да озна
менуваме 165-годишнината от откриването на първото ки
лийно училище в село Извор и Босилеградско. Предлагам: 
общината, Училищният отбор на Основното училище и 
Гимназията в Босилеград да оформят Комитет за честване 
на юбилея, начело с просветния министър на Сърбия. Да се 
подготви съответна програма, да се подготви Летопис на 
училището, а на тържеството да присъстват бивши уче
ници на училището, днес известни хора в рахтични области 
на обществения живот не само в Босилеград.

Завършвам с думите на един народен мъдрец: "Род 
проходи, род отходи, а земя пребнвает до веки”. Този народ 
вечно ще пази такива велики паметници като училището и 
черквата, носители на духовния живот, защото в тяхната 
основа наистина лежи възвишен нравствен и духовен под
виг.

Александър-Сашо Младенов

Загрижен за бъдещето: - Асене, имам шри забележки 
във връзка с миналия Протокол:

1. Падна ми в очи, че стрина Велика е малко нервозна 
и незгодна към Раденка. Де не е - докашо са били млади 
- между Сиях имало шушу-мушу?

2. Кажеш, ориз из Понишавиешо имало само между 
XV и XVIII в., а бре, аз Помня, че и През XX век в 
Суковски монаешир се отглеждаше ориз! Како Ти да не 
си чул за това?

Трети нутриционисти пък казват, че храната, приготвя
на за космонавтите, фактически е истинският модел на 
бъдещата храна. В тяхната кулннарска листа например 
е включена т. н. полусуха, относно полуважна храна. 
Тази категория храни съдържат около 30% вода, по
ради което: 1) са твърде устойчиви към микробна раз
вала (за развитието на микробите трябва повече вода) 
и 2) могат да се взимат и дъвчат направо, без допъл
нително хндриране (добавка на вода). Такъв род про
дукти, освен космонавтите, знаем и ние, обикновените 
граждани: сухо грозде във вакуум опаковка, сушени 
сливи в също такава опаковка, маслини в подобн 
овка... Вакуум опаковката, от една страна, запазва вла
гата на храната, а от друга, поддържа безкислородна 
среда н намалява оксидащюнната уязвимост и развала 
на храната. Припомняме, че свежите продукти средно 
съдържат към 90% влага, а класически сухите (вклю
чвайки чаевете и лечебните растителни дроги) 8-12%. 
При намаляване влагата на 2-5% продуктите се леко 
стри ват в прах. Следователно ядене с 30% вода кос
монавтите непосредствено внасят в храносмилателните 
органи. Такава храна може да се превръща и в пастоо- 
бразно състояние, да се опакова в тъби и всмуква в 
устата в условия на невесимост.
Разбира се, има и други схващания как и с какво ще се 
хранят идващите поколения.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (40)

МЕНЮТО НА 

ПРИСТИГАЩИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯ3. В Последно време само ни замайваш с Приказки за 
яденеша из стара доба: те муси, ше блииа, бръмза, 
реиел, белмуж, кашамуша, цървен ориз, иървен заПлес... 
Мани що е било, но казвай - ако знаеш - с какво ще се 
хранят младите след 30-50-100 години? Тия от Пок
оленията ”слезнида вечерамо”, изръгали По два метра 
и гладни к'о вълци? (А По въПроса какво днеска ручаме... 
ще си кюшим...).

а опак-

Например, видният белградски нутриционнет и специа
лист по технологията на консервирането В. Црънчевич 
казва, че на човечеството предстои прехрана изклю
чително с готови индустриално произведени ястия. Ве- 
рно, менюто ще бъде по-разнообразно от сегашната 
листа готови яденета, обаче домашната кухня ще из
чезне и на разполагане ще имаме единствено топлинно 
или със студ консервирана готова храна! Недостатък на 
такава постановка е, че няма да можем да си приготвяме 
храна според собствен вкус и в желаемо количество...
И господин Тлъстогъзев даде свое мнение по въпроса 
за бъдещата прехрана. Той предполага, че в бъдеще ще 
надделее производството и консумирането на т. н. из
куствена или синтетизирана (не синтетична!) храна. Тя 
ще се "конструира” в най-различни комбинации от го
тови, предварително подготвени стандардизирани ком
поненти. Притиснете върху тастатурата названието на 
желаното ядене и компютерът аламинут изхвърля по
ръчката: кебапчета, мусака със сини домати, гювеч, 
пилешка яхния и пр. Ще можете и сами да измисляте и 
творите нови ястия, а не току да имитирате познатите. 
Подобно на технологията на конструиране автомобили, 
часовници, телевизори от готови части. Затова не е ли 
по-добре такъв вид храна да се нарича композитна, а не 
изкуствена или синтетизирана?

Йоско от Глама, Белопаланско, пудар без пенсия и 
басаджия - баем, търлям и лечим жените с травки.

Предвиждания на футуристите: Йоско, прощавай, оба
че ние в интимния живот на хората не надничаме - ако 
е и имало шушу-мушу между Велика и Раденко нас не 
засяга...
За забележката № 2 Ти благодарим. Верно е, че в Сук- 
ово между двете световни войни едно много трудолю
биво братство руски калугери, дошли през Дечане от 
Атос, отглеждали дълги години ориз. Развъждали и 
пауни в монастирския двор. Обаче, суковските калугер
ски оризови култури са страничен епизод и нямат нищо 
общо с оризарите от периода ХУ-ХУШ столетие. 
Уместно е и че се интересуваш как и с какво ще се 
хранят бъдещите поколения. Ние по-ранно изтъкнахме, 

• че човешката прехрана се мени от епоха в епоха. Футур
истите са съгласни, че в скоро бъдще пак ще дойде до 
промени, но нямат еднакво мнение по тоя въпрос.

Протоколист:

С. К.

П. С. Аз не мога да чакам комПюшър да ме храни 
и оняден одрах свинчето. А да не е диПшем без фу- 
шуризъм от Прази лук, сол, червен Пийер и Пр. на
правих комПозишна храна - сПържа. Каня те у дома 
на гощавка - за тебе комПозишна сПържа, а за мене 
сшарински шушеници и натурални Пържоли.

(В следващия брой: 
Биотехнологмята ще спаси човечеството)

© 13 НОЕМВРИ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ ОЮЗЯ1 ВИ
:■ ■ ■■■■

ОП "ТЬРГОКООП" - Димитровград, ул. "Балканска" N2 
109, въз основа на решението на Управителния съвет и 
Скупщината на предприятието отново обявява

ФУТБОЛ: XXII КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ АТЛЕТИКА

КРУМОВ И МИТОВ НЕ 

ИЗПОЛЗВАХА ДУЗПИ
ХУБАВА
НОВИНА

КОНКУРС
за писмени оферти във връзка с продажбата
1. Делови помещения с общо 300 м2, които се намират 

в Димитровград, ул. "Балканска" N2 6, в сутерена под 
Градската галерия.

Началната цена на предложените за продажба по
мещения е 2266 дин/м^ . Помещенията са свободни и 
могат да се ползват веднага след купуването им. Търгът 
се провежда за втори път.

2. Делови помещения от 110 м2 в Димитровград, ул. 
"Балканска" бб, в които се помества КИЦ.

Началната цена на посочените помещения е 
дин/м . Обектът е даден под наем до 1 ноември 1999 
год.

на:

Вместо да спечелят убедителна победа пред около 300-та свои 
зрители, футболистите на Балкански” победиха гостуващия отбор 
на Морава от Житковац с минимална разлика 3 : 2 (0 : 1). През 
първото полувреме домакините имаха териториално надмощие и 
няколко шансове за гол, които те не съумяха да реализират. В 23-та 
минута Крумов не използва отсъдената за "Балкански” дузпа. В 45 
минута гостите

ОТ ж
ИСПАНИЯ

Атлетическият митинг 
по скок на височина, който 
вече няколко години се пр
овежда през лятото в Ди
митровград, от следваща
та година и официално ще 
”влезе” в календара на Ев
ропейската 
федерация (ЕАФ). Това 
решение е взето на прове
деното неотдавна редовно 
заседание на ЕАФ в испан
ския град Гранада. На съ
щото заседание атлетиче- 
ските съюзи на Югославия 
и България са се догово
рили на 29 май в Димитров
град да се организаира със
тезание между най-добри
те млади състезатели по 
скок на височина на двете 
страни.

откриха резултата чрез гол на Стоянович. През 
второто полувреме футболистите на 'Балкански” продължиха да 
диктуват темпото на игрта, но и гостите от време на време чрез 
контраатаки атакуваха вратата на домашния вратар. В 60 минута 
Митов не използва още една дузпа за "Балкански . В 67 минута 
Перпца Георгиев установи равенство, а в 70 минута С. Стоянов 
изведе своя отбор напред - 2 :1 за "Балкански”. Последният, трети 
гол за домакините бе дело на Ценков в 80 минута. В самия край на 
срещата отборът на ' Морава” намали головото преимущество на 
^Балкански” чрез Стоянович, който оформи крайния резултат 3 :

” Балкански” игра в следния състав: Миялкович 8, Стратиев 7, 
М. Стоянов 7, Димитров 7, Крумов 7, Митов 6, С. Стоянов 6 (Ценков 
7), Истатков 6 (Рангелов 7), Иванов 7. П. Георгиев 8, Д. Костов 7.

Д. С.

7000

Правото да кандидатстват със свои оферти имат всички 
юридически и физически лица.

Правото на покупка се придобива от лицето или фир
мата, чиято цена е най-висока по отношение на начал
ната.

Данъкът за пренасянето на собствеността се плаща от 
купувача.

Купувачът, който бъде избран, е длъжен в срок от 3 
дни след приключването на конкурса да сключи договор 
с ОП "Търгокооп" за покупко-продажба на помещения
та, посочени в точка 1 и 2.

атлетическа

Писмените предложения, пристигнали след определе- 
да бъдат обсъждани.СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

"ЗАДРУГА?” : "ЧЕЛИК” 1:2
В предпоследния есенен кръг на първенството в Сърбската фут

болна дивизия отборът на "Челик” от Бело поле като гост извоюва 
важна победа. В Житорадже, на тежък и неподходящ за игра терен, 
футболистите от Бело поле събраха сили и се наложиха над домак
ина "Задругар” с 2:1, полувреме 2:0. Още в самото начало на двубоя 
резултатът беше открит от Радович, а Спасич увеличи на 2:0. Гола 
за домашния отбор отбеляза Марянович от дузпа.

Победата на футболистите от Бело поле е напълно заслужена, 
а герой на мача беше вратарят на гостите Величкович, който чу
десно защитаваше вратата на своя отбор.

"Челик” игра в следния състав: Величкович, Йеремич, Митич, 
Кръстич, Джорджевич, С. Кръстич, Спасич, Ристич, Радович, Йо- 
вичич и Цвейич.

В следващия кръг в Бело поле ще премерят силите си "Челик” 
и "Дубочица” от Лесковац.

ния срок, няма 
Срокът за представяне на оферти е 8 дни от датата на 

обнародването на конкурса.

На 16 ноември 1998 се навършват 13 ГОДИНИ 
от преждевременната и трагична смърт на нашия 
мил и непрежалим

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от Трънски Одоровци, 

Димитровградско
Споменът за неговия скъп и незабравим образ 

никога няма да увехне.
На 15 ноември ще посетим вечния му дом на 

гробищата в Трънски Одоровци, ще положим цв
етя и ще възкресим скъпи, но парещи сърцата ни 
спомени.

Б. Д.

ФУТБОЛ

ОЩЕ ЕДНА 
СЛАБА ИГРА

”Желюша” - "Новоселец” 2:5 (0:1) Опечалено семе ство Николови

При студено време и пред ок
оло стотина зрители, в един от 
най-слабите мачове, видяни тук, 
"Желюша” не успя да се проти
вопостави успешно на не особе- 

"Новоселац”. Двата

"РАДНИК” : " ПУКОВАЦ” 1:1 На 18 ноември 1998 година се навършват 40 
ДНИ от смъртта на нашата мила и непрежалима 
съпруга, майка, свекърва, тъща и баба 

ЦВЕТАНКА ПЕЦЕВА 
от Димитровград 

Поклон пред светлата й памет!

В шестнадесетия кръг футболистите от Пуковац успяха да граб
нат една точка на винаги "горещия” терен в Сурдулица. Още след 
първия съдийски сигнал стратегията на гостуващия отбор стана 
ясна: игра с подсилена защита и от време на време по някоя кон
траатака.

Само 5 минути след началото на мача един от защитниците на 
гостуващия отбор събори нападател на домашния отбор и съдията 
Драшкович без колебание посочи бялата точка. Обаче капитанът 
на домакините не успя да реализира дузпата. В 33 минута беше 
отсъдена нова дузпа, но сега за гостуващия отбор. Псшич беше 
безгрешен и откри резултата. Към края на първото полувреме - 
втора дузпа за домакините. Станкович я реализира успешно и из
равни резултата.

През по-голямата част от второто полувреме домакините имаха 
превъзходство в играта, появиха се и няколко шанса да спечели 
мача, обаче не успя да вкара нито една топка във вратата на си
гурния вратар на "Пуковац \ „ „ _ „

В следващия кръг "Радник” ще гостува на Вучис във Вучйс.

но силния 
си гола желюшани вкараха от
дузпи, отсъдени наистина прека- 
лено строго. С такава игра 'Же
люша” едва ли ще се отдели от 
дъното на таблицата. Головете 
отбелязаха: Найденов в 62 и 89 
минута за "Желюша”, а Нико- 
лич в 34, 72 и 87, Джорджевич в 
48 и Маркович в 78-та минута за 
"Новоселац”. Жълти картони: 
Петров, Ташков и Стефанов от 
"Желюша”, Стаикович и Динич 
от "Новоселац”.

На 18 ноември от 11 часа ще дадем панихида 
на димитровградските гробища. Каним роднини
те. съседите и приятелите да присъстват на 
панихидата.

Вечно скръбящи: съпруг Георги, дъщеря То
дорка и синове Тодор и Златко със семействата
си

ТЪЖЕН ПОМЕН
През май месец т.г. се на- ^ 

вършиха 30 години от смъ
ртта наД. с.

ИЛИЯ игов 
от Гоин дол

и 15 години от смъртта на 
съпругата му

ПЕТРИЯ ИГОВА

СКРЪБНА ВЕСТ
След дълго боледуване, по

чина нашата мила и нопрежа- 
лима майка и бабаМЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ФУТБОЛИСТИТЕ НА 
"ЧУКОВАЦ” НЕ ДОЙДОХА

Вечно ще живеят в нашите 
сърца.
Дъщоря Емилия, внуци Вале и 

Васа със семе) ствата

"Младост” от Босилеград записа още три точки без борба. В пред- 
Босилеград трябваше да гостува отборът на 

появиха на игрището край Дра-
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 ноомери т.г. се навършават 40 тъжни 
дни от ненадейната смърт на нашия мил и нез
абравим съпруг, баща, тъст, дядо и брат

СТЕФАН ИГОВ 
от Бор, роден в Гоин дол

последния есенен кръг в 
"Чуковзц”, ио футболистите му 
говищица. Така че съдията отевири едновременно началото и края на 
мача. Това е трета победа за босилеградския отбор без двубой. Не
съмнено поведението на отделни отбори дава повод за безпокойство. 
Треньорът Георгиев казва, че такива точки най-малко са желателни.

не се

На тази дата в 11 часа на тиабвреките гро
бища в Пирот що дадам панихида. Каним близки 
и познати да ни придружат.

Опечалени: съпруга Гордана, дъщери Дани
ела и Ивана със семействата, сестри Мирослава 
и Емилия със семействата.

МИЛАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукат, 

Босилеградско 
(10.11.1927-10.11.1998)
Благодарим ти за майчините 

грижи и човеколюбиато. Пок
лон пред светлата ти памет!

ШАХМАТ

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
"Цариброд” - "Медиана” 5,5 : 2,5

В рамките на шестия кръг от първенството на шахматния регион
ален съюз Ниш, шахматистите на ШК "Цариброд заслужено победиха 
в Димитровград шахматистите на "Медиана от Ниш. Резултатите. 
Игич-Кръстич 1:0, Гигов - Янкович реми, А. Алексова-Парезанооич № 
Георгиев-Джокич 0:1, Миленов - Филипович 1:0, В. Стоянович - М. 
Стоянович 1:0, М. Алексов * Митич 1:0, Андрич - Новичич 0:1.

В момента "Цариброд" заема четвърто място в класирането с ре- 
изгледи да запази позицията си. В последния кръг димитровград-

ТЪЖЕН ПОМЕН
По повод смъртта на моя кум

Деввтдневната панихида на 
скъпата ни покойница ще се 
състои на 18 ноември от 11 ча
са на гробищата в Дукат. Ка
ним роднини, съседи и прия
тели да присъстват на панихи
дата.

Децата: Васко, Лиляна и 
Вера със семействата си

СЛАВЧО КРЪСТЕВ

Поклон пред светлата му памет!
Кум Паскоалии

чани ще гостуват в Бабушиица. дс.

ф13 НОЕМВРИ 1998 г.
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ПОДИГРАВКА
Гледам иде откуде Строшену чешму сват Гога, натуштил 

се, само що огънь не блюуе. Знам кикъв йе кьибритлия. От 
малко се пали, бумти ко циганско кюмбе, ама и бърже се 
олади. Реко да га заоратим да не напран некою белю, па после 
че се кайе.

- Свате, чия ижа гори? - задеиу
- Пущи ме свате! Тека ми се йс стъвнило пред очи, две не 

видим. Че идем у общинуту да им се отушим...
- На кога бре свате, за кикво?
- На тия у данъчното! Седу и само мисле кико да ни узну 

йош по некой динар!
- Е?
Сват Гога бъркну у пазуку и извади йедън ретишляк, дълъг 

колко тканицу, и рече:
- На! Гледай!
Я узе ретиюту и погледна. Накраят: двайесе динара!
- Ту бре свате, за двайесе ли динара дидзаш теквуя 

тарапаку?
- Двайесе- - прегьлтну сват Гога. - Ама знайеш ли кикву 

голсму белю ми напраише?
- Айде-де!
- Върчам се я от кошаруту, а бабата йоще из дворат поче: 

, Да те убийе марен, да богдаде да ти заседне, па да не можеш 
да прегьлтнеш-“.

„Чекай бре, кво йе стануло па са?“
„Море да не може да станеш, по-добре улогав да те 

гледам...“
Мене ми кьипну. Зграби гъу за рамената и вой каза* „Не 

кажеш ли одма за кво си се раскрекала, че ти откьинем главу 
кико на кокошку!“

Извади она ретишлякат-тканицу и рече:
„Еве ти, дошло ти йе порез за по-лани и лани! Я мислео 

ти сваку годин редовно си плачаш, узнеш паре, ама изгледа 
плачал си у “Гациното".

- Е свате, узе я ретишлякат, гледам ама ми се негцо мрежи. 
Четим: порез за 1996 и 1997 годину. Па струпали куп 
закончетия, палаграфи и не знам кикво йоще- Ама демек они 
имаю разбирателство, па разбили порезат на двайесе рате. 
Двайесе - пак прегьлтну сват Гога

- Па видиш ли, нейе толкова църно. Нема да се опнеш 
изйеднуш?!

- Гледам я: накраят двайесе динара И тьгай ми гтуче! Па 
майка му стара, ако су им потребале тея двайесе динара, ещо 
не кажу човечкьи требе свак да даде по двайесе динара да 
завършимо туя и туя работу. А тека дома ми напраише цел 
каламбур, йош мачко требеше да изпратим бабуту при свети 
Петра

- И съга?
- Съга съм поигьл да ми обясне одека су ископали тия 

двайесе динара Еве носим и порескуту кньижку. У ню пише 
дека съм си платил данъкът за по-лани и лани. И може ли, 
бре свате, после две-три године да ти каже некой: дължан си 
от по-лани. А ти знайеш я не обичам на никога да съм 
дължан, не се знайе йоще колко че деаним, нечу на бабуту 
да оставлям дългове, та после да дооди горе и да ме прок- 
летисуйе!

- Гледай, свате, па ти требе да плачаш по динар двайесе 
пути - загледа се я у тканицуту.

- Е, и требе да дадеш за признаницуту у пощуту, и требе 
да се майеш и да мислиш не си ли прескочил некою рату. А 
ако прескочиш, еве ти лива от осам на сто. Ако очеш да се 
жалиш написмено требе ти йоще пет динара-

- Ем подигравка, ем усукана работа! - реко я.
- Еве свате, понел съм им двайесе динара, че идем да гьи 

върльим, ега им сошу-
- А, това не се знайе, може да изчъчкаю однекуде дека не 

си си платил све за венчавкуту преди педесе године! - реко 
да се пошегуйем.

Сват Гога пребледе и само рече: „Леле боже, я не знам 
куде ми йе венчалното!“

га я.

В ЗДРАВО ТЯЛО - 
ЗДРАВ ХУМОРМоля# без докачение
Млада жена отива при гледа-ПРИЧИНА чка.

Защо мнозина “видни" нашенци говорят на сръбски, а не на 
български?

Спестяват майчиния си език!

- Преди пет години - казва тя, - 
ми предсказахте, че ще имам мъж 
и пет деца.

- Е, и какво?
- Ами така стана, имам пет де-

Б. Н.

УЛЕСНЕНИЕ ца.
- Прекрасно!
- Сега дойдох да разбера кога 

ще имам мъж.

Новият Закон за информирането е голямо улеснение за глав
ните редактори. Когато някой им предложи “проблематичен” 
текст, те любезно отговарят:

- Аз бих го пуснал на драго сърце, но това не позволява 
новият Закон! Съпрузите вечерят. Жената 

казва на мъжа си:
- Помниш ли, че преди девет 

месеца си взе две седмици отпуска 
и замина на Дунав да ловиш пъ
стърви?

- Да, помня.
- Днес една от пъстървите по

звъни и каза, че си станал баща.

к. г.

РАБОТА
Казва ми Гошко аптекарят тези дни:
В днешно време най-хубаво е не да си лекар или аптекар, а 

митничар!

БИЛЕТ
Тръгнал деда Лека бамбонджията, по времето преди да 

влязат германците, на път за Ниш. На гарата надникнал през 
гишето и поискал един БИЛЕТ до Ниш.

- Не каже се билет, него карта! - предупредил го стоящият 
наблизо жандарм.

- Добре, карта, ама защо тогава тука горе пише БИЛЕ- 
ТАРНИЦА?

Идва жена на работа с наси
нено око. Питат я:

- Кой така Ви...?
- Мъжът ми.
- А ние мислехме, че е в коман

дировка.
- И аз мислех така...А. Т.

'У" АСЕН
Ще изчакат

НА тел гвр 1 ! '-ПлАвнияг ге-\ 
\рой тоАк°е>А , 
лош о игмЕ,

11/ Е И Е ГО по -1
_1 насяп.

1^ГР6Г6АМЕ\'^'

.а Л"

ш-
\ча%амВ
V деил -П

I

IV
~<&Щ1

а I Ци Ь/
* 'ХУ’!

'IВИ *тш у

КГ- 'ЧГГ

ЕрштВо ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия /лектор-езиков редактор/, Манол Янев, Никола Цветков /техниче- 
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8. ски редактор/. ТЕЛЕФОНИ: директор (тел,факс) (018) 46-454, редакция 
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна ко- (018) 46-845. Комерциала (018)352-751. Вестникът излиза всеки петък, 
легия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев. Годишен абонамент за '98г. е 52 дин.(3а чужбина двойно повече). 
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко ДЖИРО СМЕТКА: 42500-603-1-9529, СПП Ниш. ПЕЧАТА: 

НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич ГП "МИШИЧ" ,Црвених яворова 17. Телефон, Факс: (018) 715-691
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА


