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ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ НОРВЕЖКИЯ ВЪНШШЕН МНИСТЪР И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ 
ОССЕ КНУТ ВОЛЕБЕК

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ | |

ЖШ.
ПЪРВАТА КОЛОНКА"

ДОЛАРОКРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА КОСОВО 

И МЕТОХИЯ НЯМА АЛТЕРНАТИВА
На пресконференция в 

Правителството на Репуб
лика Сърбия във вторник 
(12 януари) на югослав
ските и чуждестранни жур
налисти беше представен 
строго секретния документ 
на американското ЦРУ (Це
нтрално 
управление) озаглавен с 
"Промоция на демокрация
та в Югославия - основни

• Слободан Милошсвнч в разговор с Кнут Волсбск подчерта, че автономията на Косопо и Метохия в рамките на Сърбия въз основа на 
равноправието на всички граждани и национални общности представлява реална основа за политическо решение • Най-новото 
отвличане на осмината войници - тежко престъпление •Органите на властта няма да толерират терористичната дейност • Мисията на 
ОССЕ е длъжна да информира за това обективно • ОССЕ не трябва да отлага възстановяването 
легитимното участие на нашата страна в органите и дейността на тази организация • Недопустимо е толерирането на терористичната 
групировка, която върши злодеяния под името на ЛОК

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие 
на 11 януари норвежкия външен 
министър Кнут Волебек, пред- 
седателствуващ ОССЕ, който 
престоява на официално посе
щение в Съюзна Република 
Югославия.

В разговора, който премина 
в атмосфера на откровеност и 
разбирателство, бяха обменени 
мненията от интерес за регион
алната сигурност и стабилност
та, както и за развитието на на
шите взаимоотношения и сътру
дничеството с ОССЕ.

Посочено беше, че Съюзна 
Република Югославия последо
вателно изпълнява Споразуме
нието за установяване на миси
ята на ОССЕ в Косово и Мето
хия, с което са манифестирани 
нашата отвореност и настояни- 
ето да се предложат обективни и 
цялостни информации за обста
новката в южната сръбска пок
райнина. Посочен беше и факта, 
че в Косово и Метохия се стигна 
до ескалация на тероризма и оп
ит наслояванията на държавни
те органи за нормализация да се 
злоупотребят от бандитско-те
рористичните групи за засилва
не на собствените им позиции и

на равноправното членство и
разузнавателно

ОССЕ и занапред ще има под
крепа и може да очаква сътру
дничество от страна на нашите 
държавни органи.

ОССЕ не трябва да отлага 
възстановяването на пълнопра
вното членство и легитимното 
участие на нашата страна в ор
ганите и дейността на тази ор
ганизация, още повече като се 
знае, че със Споразумението за 
сътрудничество на нашата стра
на с ОССЕ е уточнено ангажира
нето в изпълняването на съвме
стната цел, която е в полза на 
европейския мир и сигурност.

Политическото решение за 
Косово и Метохия, по преценка 
на президента Милошевич, няма 
алтернатива. До него може да се 
стигне само чрез започналия пр
як и безусловен диалог, при ко
ето автономията на Косово и 
Метохия в рамките на Сърбия, 
въз основа на равноправието на 
всички граждани и национални 
общности в този район, предста
влява реална основа за полити
ческо решение.

В разговорите участваха по
дпредседателят на Съюзното 
правителство Никола Шаино- 
вич и югославският външен 
министър Живаднн Йовановнч.

ь ~:':
елементи за финансова по
дкрепа".

С тоя документ ЦРУ 
предлага на американско
то правителство да увели
чи финансовата "помощ" за 
Югославия за "промяна на 
авторитарния режим в Бел- 

" от 10 (колкото саград
изразходвани миналата го
дина) на 35 милиона дола
ра. Най-голяма част от тези 
средства трябва да се пад
нат на опозиционните поли
тически партии и медиите 
- до 10 милиона, (Трябва ли 
да се прави сравнение с те- 
зисите на Гьобелс?!) за не
правителствените органи
зации и университетското 
образование - по 5 милио
на, на младежките органи
зации - 2 милиона и най- 
малко за синдикатите и не
зависимите съдии - само по

Слободан Милошевич в разговор с Кнут Волебек

ктивно да информира за това. 
Най-новото отвличание на ос
мината войници представлява 
тежко престъпно дело. Члено
вете на Мисията на ОССЕ са дл
ъжни да настояват за сигурно
стта, което е несъвместимо с то
лерирането на терорнстическа- 
та групировка, която върши зло
деяния под името на АОК. Та
кава обективност с право оча
кват югославската обществено
ст и органите на властта от новия 
нредссдатслствуващ ОССЕ. По
дчертано беше, че в реализа
цията на мандата си Мисията на

за предизвикване на въоръжени 
конфликти. Ако след стотината 
терористични нападения след 13 
октомври миналата година в све
та съществуват фактори, на ко
ито да не е ясно, че става дума за 
тероризъм, тогава е ясно, че ста
ва дума за открита подкрепа на 
извършителите на престъпни 
дела против гражданите и дър
жавата, каза президента Мило
шевич. Органите на властга ня
ма да толерират герористиче- 
ската дейност, пито който и да 
било може да търси това от тях. 
Мисията на ОССЕ е длъжна обс-

един милион долара.
Тоя документ на ЦРУ 

красноречиво показва ис
тинското лице на т. нар. нов 
световен порядък. Когато 
САЩ преценят, че светов
ния мир е застрашен - из
пращат бобардировачи и 
крилати ракети. Сметнат 
ли пък че в някоя страна 
има авторитарен режим - 
изпращат милиони долари 
за да подкупят неговите 
противници и ги подготвят 
за рушенето му. Това е аме
риканският метод за вне
дряване на демокрация в 
съвременното човечество.

Под понятието демок
рация прогресивното чове
чество подразбираше до
сега владичество на сво
бодната воля на народа. За 
американците демокрация
та значи купуване на наро
дните гласове, подкупване 
на съдии, членове на изби
рателни комисии... - влади
чество на щатските долари 
- Доларокрация.

Но, не всичко може с па- 
Рн Да се купи. "Ние имаме 
богатства,
Да купи дори и една Аме
рика. Това е националната 

заяви вицепреми- 
арът Ратко Маркович.

МИНИСТЪР ИВАН СЕДЛАК:

ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ 
НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА

ОСВОБОДЕНИ
ОТВЛЕЧЕНИТЕ

ВОЙНИЦИ • Малцинствата, какнпто са словаците, руенннте и румънците живеят тук по-дълго 
време отколкото съществуват много европейски н световни държави и пито едно 
от тях не с асимилирано

Машата държава с обезпечила еднакви нрава за всички национални малцинства, 
заяви за Радио Белград републиканският министър Иван Ссдлак, като припомни, че в 
Сърбия живеят хора от 26 различни национални общности, за конто в съзвучие с между
народното право и световните стандарти се обезпечава защита на най-високо равнище.

Като един вид куриоз министър Ссдлак посочи, чс някои национални общности в 
Сърбия и Югославия съществуват много повече от
колкото отделни държави в Европа и в света. Сло
ваците например сс досслиха тук преди 250 години, 
русините - също,а румънците са тук много по-дълго 
време. С гордост можем да кажем, че пито една от 
тези национални общности пс с асимилирана, 
подчерта Ссдлак.

Когато сс говори за Войводина, по мнението на 
министър Ссдлак, дългогодишният съвместен жи
вот на различните национални общности донесе но
во качество, в което всеки един уважава другия и при 
това запазва идентичността си.

Всички имат еднакви права и което с много важ
но, винаги са били лоялни граждани, те признават 
Сърбия и Югославия за своя държава и преди вси
чко сс чувстват като поданици на тази държава, 
подчерта министър Иван Седлак.

В Прищински корпус па Югославската 
войска официално беше съобщено, че са ос
вободени осмината войници на Югославската 
войска, които па осми януари тази година 
недалеч от град Косовска Мигровмца бяха
отвлечени от терористите.

В сряда следобед те пристигнали в казар
мата в Косовска Мтропици.

Командващият Прищински корпус ген
ерал-майор Владимир Лазарсвич каза, чс 
Югославската войска с държавните органи на 
СР Югославия е предприела обстойни мерки 
на боева охрана и други дейности, целещи ос
вобождаването на отвлечените войници, при 
което главната задача била да сс запазят 
животите на отвлечените войници и да сс 
обезпечи безусловното им освобождаване.

- И двете задачи са реализирани успешно - 
се казва в
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които не може

съобщението па Командването ни 
Прищински корпус на Югославската войска.

В.Боговш Тонюг



I]НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
нито досега 15 милиона долара са 
недостатъчни и се искат 35 млн, 
долара, с които да бъдат плащани 
някои институции, опозиционни па
ртии и лица, готови да провеждат 
демокрация според американ
ската рецепта. Както изтъкнаха на 
споменатата пресконференция ви
цепремиерите проф. д-р Ратко 
Маркович, д-р Воислав Шешел и 
д-р Милован Боич, демокрацията, 
която се купува и продава и която 
призовава за сваляне на легално 
избрани органи, прилича на тира
нията. След всичко, което Америка 
направи и прави,само наивниците 
могат да вярват в добрите й намер
ения и то само ако са материално 
стимулирани. Впрочем, Америка 
безброй пъти потвърди стано
вището си, че на този свят всичко 
е за продан и че с долари може да 
се купи всичко. Разбира се, това е 
тяхното разбиране на света, но не 
всички мислят така. Утешителен е 
фактът, че Балканският институт 
на ЦРУ все пак не познава 
достатъчно добре манталитета на 
сръбския народ. Той е имал и има 
"Вук Бранкович", но това са само 
отделни лица, които винаги са били 
заклеймявани и изолирани.

/->лед известно затишие, събити- 
Оята в Косово и Метохия отново 
не слизат от страниците на све
товната преса. "Заслугите" за това 
са на албанските терористи, побор
ници за сепаратизъм на всяка цена, 
които извършиха редица терор
истични действия, включително и 
отвличане на командири и войници 
на ЮВ. От Нова година насам те
рористите коварно убиха няколко 
полицаи и граждани, поставяха бо
мби дори и в Прищина и киднапи- 
раха осем войника, които прево
звали храна. Верификаторите от 
ОССЕ, които поеха ролята на пос
редници за освобождаване на вой
ниците, както и много пъти досега, 
се владеят според народната “не 
съм от тук“. Те най-напред оповес
тиха бързо и безусловно освобо
ждаване на отвлечените, но след 
това започнаха да протакат осво
бождаването под различни прете
ксти, донасяйки само видеокасета 
като доказателство, че войниците 
са добре. Обаче новият председа
телстващ ОССЕ и шеф на норвег- 
ската дипломация Кнут Волебек, 
който тези дни пребивава на офи
циално посещение в нашата страна 
и се срещна с югославския през
идент Слободан Милошевич, съю
зния вицепремиер Никола Шаино- 
вич, съюзния министър на външни
те работи Живадин Йованович и 
сръбския патриарх Павле, осъди 
терористичните действия и се за
стъпи за "спешно осво
бождаване на зало
жниците".

Началникът на 
Информационната 
служба на Гене- 
ралщаба на ЮВ по
лковник Миливойе 
Новкович окачестви 
киднапирането на во
йниците като "флагра- 
нтен пример за престъпление“ 
и оповести, че доколкото се на
ложи, Югославската войска ще 
предприеме всички мерки, на ко
ито има право според Консти
туцията на Югославия.

Официалните представители и 
медиите в голям брой страни се 
застъпиха за спешно освобож
даване на киднапираните войници, 
а най-категорични в това отно
шение бяха Китай и Русия. По руска 
инициатива в Съвета за сигурност 
бяха проведени консултации, в 
които също беше поискано спешно 
и безусловно освобаждане на во
йниците. Слаби бяха единствено 
реакциите в САЩ, чиито медии пуб
ликуваха само няколко бегли ин
формации, следейки безпре- 
кословено политическия връх на 
най-силната държава в света, 
тази силна държава, Америка, 

I има своя разузнавателна аген
ция, съкратено наречена ЦРУ, ко
ято досега урниса голям брой ма
лки държави. Както беше изтъкна
то на пресконференция в прави
телството на Република Сърбия, 
Балканският институт на ЦРУ е из
готвил документ, с който се искат 
много повече пари за някаква си 
промоция на демокрацията в Юго
славия. В този документ, носещ да
тата 16 декември 1998 година и 
обозначението "Топ сикрет" (стро
го секретно), се казва, че отделя-

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА 
СЪТРУДНИЧИ СЪС СЪРБИЯ И 

ГЪРЦИЯ
КъМ=;^

коалиция Съюз на стник Воденичаров предупреди за, евро- 
атлантическия фундаментализъм в Бт>-щата консервативна

демократичните сили Румен Водснича- 
ров, който междувременно напусна СДС лгария, чийто пивърженик. както посо 
р ’ * чил, е цялото българско правителство на

чело с министъра на външните работи.
”Чиста илюзия е, че България ще се 

доближи до развитите държави. За тях

съ-подчерта: "България в този час няма 
юзници”.

- С въвеждането на т.нар валутен борд
България загуби икономическата си са- __
мостоятслност, а с решението на Прави- ние сме само една престъп „ а ва

самолетите на НАТО да из- ни предстоят лоши дни - заключил 
българският политик в интервюто си зателството

ползват наши въздушни коридори при ев
ентуално нападение на Косово загубихме в-к Монитор, 
и политическата си независимост, каза

(Според "ПолиитиксГ от 6 януари 1999 г.)Воденичаров.
В изявлението си за софийския вест-

ПОДГОТОВКА ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ ТЪРСЯТ 
МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ

началото на Новата година 
официално е промовирана и об

щата европейска валута евро. Об
щата валута предизвиква недоу

мения, дори и съмнения у мно
зина европейци, но 

има време до 2002 
година, когато 
това ново "валу
тно чудо“ тря
бва влезе в 
ежедневна упо

треба. Между
временно всеки 

има възможност 
...... ШИ>Г да си направи сметка.

Швеция например се коле
бае и тепърва трябва да вземе ре
шение във връзка с еврото, а пък 
Германия се стълкновява с много 
по-различен проблем: Бундес- 
банка търси подходящи обекти, в 
които да съхранява банкнотите и 
монетите на новата валута. В 
сейфовете на тази мощна финан
сова институция има място за 4 
милиарда банкноти на евро, които 
ще бъдат отпечатани до края на 
2001 година, но не и за 12 милиарда 
такива банкноти, чието тегло е 60 
хиляди тона, и затова се търсят 25 
специални сгради!

В ♦Очакват се победи поне в 30 общини
Българската парламентарна партия да управлява в Източните Родопи, заявил 

Дружество - права и свободи (ДПС), ко- Лютфи. 
ято събира само хора от турското национ
ално малцинство съобщи, че от Съвета на опитаме да спрем преселването на хората 
Европа ще поиска да бъдат изпратени ме- от турското малцинство в съседна Тур- 
ждународни наблюдатели на местните из- ция, заявил депутатът на ДПС в Народ

ното събрание Лютфи Местан.
"Етническото прочистване е резултат 

Лютфи заявил в Кърджали, град в бъл- на нерешените икономически проблеми в 
гарските Родопи, че ще поиска идването тази част на България. Емиграцията на 
на чуждестранни наблюдатели, поради българските турци в Турция, нелегална 
"опасението да бъдат фалшифицирани или легална, винаги се засилва, когато се

възникнат проблеми във връзка с изку- 
Тази партия очаква, че ще спечели ме- пването и изплащането на тютюна”, цв

етните избори поне в 30 общини в Из- тира изявлението на депутата Местан аг- 
точните Родопи, а в 50 общини съвместно енция БТА. 
с коалиционните си партньори. Парти
ята, която събира хората от турското на- веят около 800 000 турци от общото 8 400 
ционално малцинство, не очаква коали- 000 жители, 
ция с властвуващня Съюз на демократи
чните сили (СДС), понеже ДПС може сам

С победата на местните избори ще се

№

Щфйр*щмшш
бори тази есен.

Висшият функционер на ДПС Юнал; в
№5

гласовете”.

Както се преценява в България жн-

("Политика")

БЪЛГАРСКИЯТ СЕДМИЧНИК "168 ЧАСА":

ГЕОРГИЕВСКИ ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
СКОПИЕ И СОФИЯ

Македонският премиер Люпчо Георги- бившия премиер Бранко Цървенковски, чи- 
евски заявил, че доколкото ВМРО-ДПМНЕ, ито хора все още държат възловите места в 
чийто лидер е той, стигне до трети мандат на държавната адшпшетрация и в медиите”, 
управителния "престол”, тогава България и 
Македония "ще могат да се обединят в кон- сет години, за да може да се реализира идеята 
федерация”, пише софийският седмичник за формиране на конфедерацията на Бъл- 
”168 часа”. Тази идея, според българския се- гария и Македония, преценява седмичникът 
дмичник, Георгиевскн изнел по време на раз- ”168 часа”.
говорите си е една делегация на българската Междувременно Скопие и София, както
Вътрешна македонска революционна орга- се подчертава в статията, готвят нови конк- 
низация - Съюз на македонските дружества ретни крачки за "нормализация на отно- 
(ВМРО-СДМ). Представителите на бълга- тенията между двете съседни балкански дъ- 
рското ВМРО тогава посочили, че ”исто- ржави”.

Необходимо е да изминат най-малко де-

С~л нуари е известен като месец с 
XI много празници, а когато се 
празнува, тогава не се работи, 
нали! Мнозинството фирми и ин
ституции така и направиха в пъ
рвите дни на 1999 година. Изпол
звайки законното си право да опре
делят сами неработните дни, мноз
ина “стрвиха" Нова година и Ко
леда, а някои пък повързаха ед
ното и другото новогодишно тър
жество, т. е. празнуваха от 1 до 14 
януари. Тъй като след празничната 
почивка беше уикенд, те ще се оз
оват на работните си места, за 
първи път в Новата година, дори на 
18 януари! Дано не узнае това 
Гинис!

Седмичникът прогнозира, че през сле-рическата мисия призовава двете държави 
да се свържат и да работят за премахването дващнте четири месеца окончателно ще 
на изкуствените граници на Балканите”. бъде решен "езиковият спор” между двете 

В статията е надзаглавие "Тайно се ри- държави, поради което повече от 20 между- 
сува нов план на Балканите”, седмичник ”168 държавни договори все още не са подписани 
часа пише, че по време на срещата на пред- през изминалите седем години откакто Ма- 
ставителите на българското и македонското кедония стана държава.
ВМРО премиерът Георгиевскн поръчал: България е първата страна, която прн-
”Не бързайте със Скопие”, което може да се зна Македония, но все още не е признала 
обясни, както посочва вестника, е "недоста- македонския език и македонската нация.

В София е оповестено, че в края на яну-тъчната стабилност на македонското пра
вителство”. ари ще се състои консултативна среща на 

Българският седмичник припомня за то- представители на правителствата на Маке- 
ва, че в коалиционното правителство седят и дония и България, първа след избирането на 
представители на Демократическия съюз на лидера на ВМРО-ДПМНЕ Георгиевскн за 
македонските албанци и че Георгиевскн се македонски премиер, 
среща ”със силна съпротива от страна на

Момир Тодоров

О 15 ЯНУАРИ 1999 г.



пиротски окръг 1ИЧ’ МИНИСГЬР НА СЕЛСК°ТО СТОПАНСТВО МИНИСТЪР ПАЯ МОМЧИЛОВ ПОСЕТИ ДИМИТРО
ВГРАД

ПОСЕТИ

ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ Е 
ВИНОВНО ЗА 

СТОПАНСКИЯ КОЛАПС В 
ОБЩИНАТА

Кредити ще получат и петима селскостопански производители от Димитровградска община
В сградата на Пиротски ор- 

кът в Пирот в края на миналата 
година се проведе тържество, на 
което министърът на селското 
стопанство, горите и водите в пр
авителството на Сърбия д-р Йо- 
ван Бабович сключи договори за 
кредитиране с 34 селскостопан
ски производители от окръга.
Най-много договори за кредити
ране са сключени със селскос
топанските производители от 
Пиротска община - 16, след това 
от Бабушнишка - 8 и от Дими
тровградска и Белопаланска об
щина по 5.

Обръщайки се към произво
дителите и видните стопански и 
политически дейци от окръга, 
министър Бабович между друго
то изтъкна, че републиканското 
правителство, пласирайки кре
дити в областта на селското сто
панство и особено в животновъ
дството, реализира на практика 
едно от стратегическите си оп
ределения да стимулира разви
тието на този отрсъл у нас и да 
създава условия за още по-до
бър живот на селяните. "Прави
телството на Сърбия за първи 
път в своята история отпуска кр
едити на селските домакинства с

чиха около 1200 селски домакин
ства. И през 1999 година ще про
дължим с тази практика, тъй ка
то в републиканския аграрен 
бюджет са отделени над един ми
лиард динара за тази цел. 60 на 
сто от тези средства са предназ
начени за развитие на животно
въдното производство, а 40 на 
сто за стимулиране на растител
ното производство, подобряване 
на водоснабдяването и залесява
не на голините. Чрез Фонда за 
развитие и Републиканската ди
рекция на стоковите резерви съ
що ще се подтиква развитието 
на селското стопанство. Освен

-2Г^ЕГ”
дейност от Димитровградска 
община получиха: Георги 
Владимиров от с. 
Пъртопопинци, Рангел 
Ценков от с. Радейна, Алек
сандър Младенов от 
Димитровград, Новко 
Иванов и Драган Стоядпнов - 
и двамата от с. В. Одоровцн.

"Изпитвам задоволство, от факта, че посетих Димитровградска 
община, където запознах нови радикали”, заяви министъртът без 
портфейл в правителството на Сърбия Пая Момчилов след 
проведената в края на миналата година среща с членовете на 
димитровградската СРС. В разговора с активистите на тази партия 
Момчилов говори за политиката на републиканското правителство 
и при това изтъкна, че между всичките партии, които образуват 
кабинета е постигнат абсолютен консенсус по най-важните дъ
ржавни въпроси. Момчилов добави, че СРС не е подела инициатива 
за приемането на Закона за специалните права и задължения на 
избраните лица. Тази инициатива е на партията на Вук Драшкович 
- СПО. Депутатите-радикали са гласували закона, за да не нарушат 
постигнатото единство между СРС и партиите от левия полити
чески блок, изтъкна Момчилов.

За лошото състояние на димитровградското стопанство пра
вителството на Сърбия не може да бъде виновно, тъй като тези 
въпроси са в компетенция на местната власт и тукашните стопански 
дейци, каза Момчилов, добавяйки, че димитровградските радикали 
трябва да се стремят да спечелят властта в общината и след това да 
решат бързо и ефикасно икономическите и другите проблеми.

На разговорите присъства и лидерът на СРС за Пиротски окръг 
Воин Велкович.

цел да интензифицира животно
въдното производството. Всич
ки селскостопански производи
тели, на които досега бяха да
дени кредити, са използвали по
лучените средства по възможно 
най-добрия начин. Не само с тези 
кредити, но и с други стимула- 
ционни мерки ние настояваме да 
развием селскостопанската дей
ност у нас и то както в обще
ствения. така и в частния сектор. 
Със 70 милиона динара, които 
през 1998 година бяха отделени 
за кредитиране на развитието на 
животновъдството ние увеличи
хме до значителна степен живот
новъдния фонд в нашата репуб
лика. През 1998 г. кредити полу-

това, ще се стремим да благоус
троим селата и по този начин да 
мотивираме младите да останат 
на село и да се занимават със 
селскостопанската дейност”, ка
за между другото д-р Йован Ба
бович на проведеното тържест
во в Пирот, на което присъства 
и председателят на ОС в Дими
тровград Никола Стоянов. В ра
зговора със Стоянов д-р Бабо- 
вич каза, че ще настоява да по
сети Димитровградска община 
през март т.г..

Пая Момчилов е четвъртият министър от редиците на СРС, 
който през миналата година посети Димитровградска община. Пр
еди него тук пребиваваха Гордана Поплазич, Радмила Трайкович и 
Радован Милованович. От ръководителите на димитровградската 
СРС узнаваме, че има изгледи в Димитровград наскоро да дойде и 
лидерът на радикалите д-р Воислав Шешел.Б. Димитров

Б. Димитров

ЖУРНАЛИСТИ НА АРМЕЙСКОТО СПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ ПРЕБИВА
ВАХА В ДИМИТРОВГРАДБАБУШНИЦА

НА МИРА МАРКОВИЧ 

- КЛЮЧ НА ГРАДА ПРЕДСТАВЕН Е 

НОВОГОДИШНИЯТ БРОЙ 

НА”ВОЙСКА”
По повод двугодишнината от учредяването на общинската 

власт в Бабушница, председателката на Дирекцията на Юго
славската левнца доктор Мира Маркович прие в сряда деле
гация на Общинската скупщина в Бабушнипа водена од пред
седателя на Скупщината Драган Божилович. В делегацията 
беше и председателят на Окръжния отбор на ЮЛ за Пиротски 
окръг Петър Йончич.

Председателят иа Общинската скупщина в Бабушница Дра
ган Божилович връчи на д-р Мира Маркович ключа на град 
Бабушница, с което символично я провъзгласи за почетен гра
жданин иа Бабушница. Прознаннето символизира признател
ността на град Бабушница за всичко онова, което Югослав
ската левица и председателката иа Дирекцията на ЮЛ д-р Мира 
Маркович лично е сторила за гражданите в тази община.

Именно на заседанието си от 23 декември миналата година 
отборниците в Общинската скупщина в Бабушница решиха на 
председателката на Дирекцията на Югославската левица д-р 
Мира Маркович да бъде връчен Ключът иа град Бабушница. 
С това решение отборииците в Общинската скупщина в Ба- 
бушпица изразиха признателността си за цялостния й принос 
за развитието иа Бабушнишка община.

ние и ЮВ също са на високо равнище”, изтъкна 
Новковнч. В по-нататъшното си изложение той 
се спря на актуалното положение на ЮВ, като 
при това особено внимание посвети на грани
чните единици в Косово и Метохня, конто само-

Полковник Миливойс Новковнч, началник 
на управлението за информиране и морал към 
Генералния щаб на Югославската войска, и жу
рналистическият екип на списанието "Войска” 
начело с главния и отговорен редактор полк
овник Милойе Шчскич на 5 януари т.г. преби
ваваха в Димитровградска община, където най- 
напред проведоха разговори с ръководството на 
общината, оглавено от председателя на ОС 
Никола Стоянов. Повод за посещението на вид
ните гости бе публикуваната в новогодишния 
брой на списанието статия, посветена на 
Димитровградска общини, която от години тачи 
много добри отношения с Югославската войска 
и особено с граничните Й единици.

След разговорите в сградата ка Общинската 
скупщина, полковник Новковнч н журналисти
те от "Войска”, придружавани от общинското 
ръководство, посетиха РТВ "Цариброд”, къдс- 
то на пресконференция представиха най-новия 
брой на списанието и оцениха посещението си в 
общината ни. Обръщайки се към журналисти
те, полковник Новковнч подчерта, че за първи 
път пребивава в Димитровградска община и из
рази задоволството си от факта, че поводъ 
пребиваването му тук е много приятен: "Жур
налистите от централното военно списание 
"Войска" преди няколко седмици посетиха ва
шата община. След като се завърнаха в Белград, 
те ни предадоха впечатляващи информации за 
вашата среда. Между другото разбрахме, че ва
шата община поддържа изключително тесни 
връзки с ЮВ и особено с нейните гранични ед
иници. Именно затова тази община беше пред
ставена в новогодишния брой на списанието, в 
новооткритата рубрика "Войска’ във вашия га
рнизон". Димитровградско община е втората 
община, която представихме в споменатата ру
брика, след Горни Милоновац, където отноше
нията между органите на местното самоураалс-

отвержено защитават границата на страната ни, 
осуетявайки твърде успешно опитите на албан
ските терористи да се прехвърлят от Р. Албания 
в южната сръбска покрайнина.

За новогодишния брой на "Войска”, транс
формациите в областта на военно-издателската 
дейност н други въпроси на пресконференцията
говори главният и отговорен редактор на спи
санието полковник Милойе Шчекнч. Към жур
налистите се обърнаха и подполковник Слобо
дии Нсделковнч, редактор на военния сектор, и 
Петър Дамянов, редактор на обществения сек
тор.

А.Т-В.С.Б.

От името на общинското ръководство и гра
жданите на Димитровградска община на жур
налистите от списанието "Войска” и полковник 
Новковнч благодари Никола Стоянов, изтъква
йки при това, че репортажът за общината ни в 
новогодишният брой на списанието е написан 
обективно.

ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА 
ОРЪЖИЕТО - ДО 9 

ФЕБРУАРИ т за
На пресконференцията присъстваха м-р 

Драгпн Колев, директор на димитровградската 
Народна библиотека, Димитър Гюров, дирек
тор на Основното училище "Моша Пняде", ма
йор Горан Псткопич, командир на граничните 
единици на Пнротския гарнизон н други изтъ
кнати политически и обществени дейци, както 
н офицери от ЮВ.

Зорица Милева, директор на димитровград
ския Център за култура и главен и отговорен 
редактор на РТВ "Цариброд", връчи на Милойе 
Шчскич видеокасета с предаванията на мест
ната телевизия, посветени на ЮВ.

По решение на Министерството на вътрешните работи иа Ре
публика Сърбия крайният срок за легализиране на оръжието е 9 
февруари тази година. Това значи, чс всички, които притежават 

позволено да бъде собственост наоръжие, което със закона с 
отделни лица, а за същото нямат позволително, до тази дата могат 
да поискат документ за притежание на това оръжие и по този начин 
да го легализират. При това не са дължни да доказват произхода на 
оръжието си.

За легализиране на оръжието притежателите могат да се отне
сат към Отделението на вътрешните работи в местожителството
си.

След този срок всеки, който притежава оръжие, 
волително, ще остане без оръжието си и ще понесе съответната 
отговорност.

а няма ноз-

Б. Димитро*
м. я.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕ
ГРАДСЪОБЩЕНИЕ НА НО НА ОО 

НА СПС В ДИМИТРОВГРАД ДВОЙНО ПО-ВИСОКИ 

КОМУНАЛНИ ТАКСИВъв връзка с "Коледния концерт", ко
йто беше организиран от Сдружението на 
граждани Културно-информационен цен
тър на българското малцинство "Цари
брод" и всичко, което се случи по този 
повод, Изпълнителният отбор на Общин
ския отбор на СПС в Димитровград на 
заседанието си от 12 януари 1999 година 
констатира следното:

Всички наши досегашни предупрежде
ния за работата на това сдружение на гра
ждани, в което се провеждат "културни 
събития” по повод някои значителни дати, 
и този път потвърдиха факта, че култу
рата е само повод, а събитията имат под
чертана политическа димензия. Повече от 
ясно е, че на някои политически кръгове в 
Р. България е била необходима една та
кава институция, за да се избегнат офи
циалните и съществуващите до сега инсти
туции, които се занимават с култура и ин
формиране, и да се осъществи сътрудни
чество само с онази, която според техните 
мерила е благонадеждна и желателна и с 
която би било възможно да се осъществят 
намеренията и реализират идеите, които 
досега не намериха благоприятна почва в 
официалните държавни институции. Така 
същевременно са потвърдени предупреж
денията и становищата на държавните ор
гани по повод началото на работата и до
сегашната дейност на това сдружение на 
граждани.

Фактът, че в годината на културата ни- 
то един актуален официален политически 
представител и държавен орган от Р. Бъл
гария не прояви интерес към културните 
институции в нашата среда с толкова го
ляма традиция, камо ли да ги подкрепи 
финансово, а цялата си организационна, 
материална и финансова помощ насочиха 
към това сдружение на граждани, говори 
за строго селективна и нарочно насочвана 
политика към тази среда и нейните инсти
туции. Не е трудно да се отгатне отго
ворът на въпроса защо това е така. Въз
можно е той да се намери и във факта, че 
на такива събития присътват български

делегации на твърде високо равнище, ка- 
кто и многобройни радио, ТВ и журнал
истически екипи.

Поздравителните речи на гостите и то
зи път имаха политически конотации. Та
зи източна част на Сърбия и Югославия и 
по-нататък се третира като "Западни пок
райнини", нашият град официално се на
рича Цариброд, а обръщението е насо
чено само към "скъпите сънародници" с 
цел да им се даде да разберат, че "Майката 
Родина" не ги е забравила. И този път 
подчертаваме, че нашият град и по-ната
тък има официално име Димитровград, а 
не Цариброд. Другояче може да се нарича 
само тогава, когато гражданите на тази 
община се определят за това, а не никой 
отстрани да му "кумува". Нашата община 
не е в никакви покрайнини, особено не в 
"Западни". Най-западни в съседна Р. Бъл
гария са Драгоман и Калотина. Наша ро
дина не е Р. България, но СР Югославия, 
при което не оспорваме намерението на 
числящите се към българското национ
ално малцинство да осъществяват връзки 
с матичния си народ.

Този път особено загрижава раздава
нето на подаръци на деца само на национ
ална основа. Това е среда с мултинацион
ален състав и всеки, който иска да разпре
деля помощи, особено на децата, и ако 
желае това да бъде добронамерено, тогава 
това трябва да го направи посредством он
ези институции, които са формирани за 
това, и на всички деца, независимо от тех
ния национален или етнически 
Тяхното заобикаляне и такова 
ционално даряване” е опасна практика за 
нашата среда, която носи със себе си на
ционални делби и национална дискрими
нация. Затова и този път призоваваме вси
чки граждани на нашата община и всички 
онези, които живеят навред из Сърбия и 
на които тази среда е роден край, да осъдят 
такава "културна мисия”, като имат пред
вид последиците й за средата и целокупния 
междунационален живот.

• С извършения ребаланс общинският бюджет за изтеклата година е на
малей с 2,8 на сто • От началото на тази година до приемането на новия 
бюджет общината ще се финансира с една четвърта част от осъществените 
приходи през 1998 година

Общинската скупщина в Босилс- месеца - най-късно до 31 март тази 
град проведе на 30 декември мина- година. За целта са запланувани при

ходи от 1 336 783 динара, разходи отлата година дванадесето редовно за
седание, на което отборниците ме- 1 284 283 динара и бюджетен резерв

от 52 500 динара. Средствата за вре- 
и разходите на общинския бюджет за менното финансиране лредставляв- 
1998 година и гласуваха решение за ат една четвърта от част от осъще- 
неговия ребаланс, както и решение ствените бюджетни приходи през из- 
за временно финансиране на общин- теклата година и ще бъдат включени

общинския бюджет за 1999 година. 
На дванадесетата поредна сесия 

общинските отборници приеха ново 
решение за комуналните такси, ко
ито в сравнение с миналогодишните 
се увеличават два пъти, а в областта 
на търговията и гостилничарството 
увеличението е по-голямо. Прието е 
и ново решение за цената на услу
гите, които се оказват от съответ
ните общински органи и служби. С 
50% са увеличени услугите, които се 
оказват на гражданите и със 100% 
услугите, които се оказват на пред-

жду другото разискваха за приходите

ските органи, служби и институции, в

В началото на заседанието 
наемал ко не се стигна до инци
дент. Недоволен от писмените 
отговори на въпросите, които 
беше поставил на предходната 
сесия, отборникът Гаиче Ва
силев реагира бурно. Тъй като 
останалите отборници на ЮЛ не 
го подкрепиха, положението се 
нормализира.

Й

*

__ -
Обяснявайки на отборниците ре

шението за ребаланса на бюджета, 
председателят на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина Ва
сил И
женото намаление се налага поради

п рия тия и учреждения.
Отборниците изслушаха и две ин

формации. Едната се отнасяше за ко
оперативните домове в Райчиловци, 

ованчов подчерта, че предло- Бресница.Бранковци,ДолноТлъми- 
но, Долна и Горна Любата, Долна и 

недостатъчния прилив на средства р0рНа Лисина и Църнощица, а дру- 
преди всичко от данъка върху обо-

произход.
"еднона- гата - за предприетите досега меро

приятия за телефонизацията на се
лата в нашата община.

И този път отборниците зададоха 
голям брой въпроси. Както и досега, 
най-много от тях бяха от областта на 
комунално-битовата дейност, нера
ционалното ползване на средства от 
бюджета и некачествените услуги на 
отделни общински служби и пред
приятия.

рота и производството и от данъка 
върху имуществото, които са и най- 
големите източници на средства за 
общинския бюджет. Затова бюдже
тът беше намален от 5 496 700 динара 
на 5 347 133 динара.

Отборниците взеха решение за 
временно финансиране на общинс
ките органи и служби и други инсти
туции, които ползват средства от об
щинския бюджет за период от три м. я.

БОСИЛЕГРАД: ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА СРВС

ззк&КЕпка

ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИРИ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВАТ 

ЗАДАЧИТЕ СИ

ПРЕДРАГ ВЕЛИЧКОВ, един ош лидерите на местния отбор на 
Соималдемокраимя в Димитровград и член на Регионалния 
отбор на тази Партия за Нишки регион, в края на миналата 
седмина участва на конслушанионношо заседание на оПоз- 
ииионнише Партии, които членуваш в Съюз за Промени. Освен 
членовете на Соииалде.нокраиия, на заседанието взеха 
участие и Представители на Демократичната Партия и 
Гражданския съюз на Сърбия ош Пирошски окръг. Бяха диску
тирани въПроси във връзка със създаването на Съюза за 
Промени в окръга и всяка община Поотделно. Ош г-н Величков 
узнаваме, че наскоро в Бабушпица ще се Проведе заседание, на 
което ще бъде ПодПисан договор между Партиите, влизащи в 
Съзюза, с който ще се уточнят задълженията на всяка Пар
тия Поотделно в Предизборния Период и По време на изборите.

• Потвърден е мандатът на 13-те делегата на Скупщината, които бяха избрани в местните органи
зации • Избран Общински отбор от 9 члена, а за председател на отбора, който същевременно е и 
председател на Скупщината е избран Владимир Младенов от Босилеград • Зария Димитриевич е 
предложен за председател на Окръжния, а Милован Мишевич за председател на Републиканския 
отбор на запасните командири

На 31 декември миналата го- то поделение, борческата орга- Босилеград, Драган Тодоров от 
дина в Босилеград се проведе от- низация, Общинската скупщина Райчиловци, Петър Величков от 
четно-изборно събрание на Об- и останалите обществено-поли- Горно Тлъмино, Любен Стаме- 
щинската организация на запас- тически фактори. Освен това, нов от Долна Лисина, Аспарух 
ните командири. След като беше запасните командири дават свой Василев от Горна Любата, Сте- 
потвърден мандатът на избра- принос и в решаването на кому- фан Михайлов от Белут и Раде 

местните организации 13 нално-битовите проблеми в ме- Стойков от Босилеград, 
члена на Скупщината, Стоилко стните общности. Мнозина от Новоизбраният Общински 
Смилков, досегашен председат- тях са и членове на ръководст- отбор избра две тричленни ко- 
ел на организацията, изнесе от- вата на местните общности, Об- мисии - за организационно-кад- 
чет за дейността на запасните щинската скупщина и политиче- рови въпроси и за професион- 
командири през изтеклия четир- ските партии в нашата община, ално обучение. Председател на 
годишен период. В продължение на заседани- първата комисия е Драган То-

Както бе подчертано в отче- ето Скупщината избра нов Об- доров, а на втората Владимир 
разискванията, през про- щински отбор, който наброява 9 Стоев, 

теклите четири години органи- души. За председател на Скуп- 
зацията на запасните командири щината, който същевременно е ния отбор на запасните коман- 
успешно е изпълнила задачите и председател на Общинския от- дири в Ниш е предложен Зария 
си. С над 90 на сто е реализирана бор е избран Владимир Младе- Димитриевич, който и досега из- 
програмата за военно-професи- нов от Босилеград, а за подпред- 
оналното усъвършенстване на седател Коце Божилов от Рай- председател на Републиканския 
запасните командири. Запазено чиловци. Членове на Общинск- отбор Милован Мишевич. 
е сътрудничеството с гранично- ия отбор са: Славко Якимов от

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

НОВОГОДИШНИТЕ КОЛЕТИ 
ЗА 17 ДЕЦА

В рамките на обкцоюгославската хуманитарна акция 
”Еднн колет, много любов” Общинската организация на 
Червения кръст в Босилеград осигури новогодишни колети 
за 17 психично болни деца и деца без родители, конто им 
бяха връчени на 25 декември.

Тази хуманна инициатива беше подпомогната от 
баничарската работилница ” Трсперец”, комиснон 
* Квиско”, СТП "Ясна”, частното предприятие ”Ибер”, 
СТП ” Арома”, СТП ” Лили”, СТП ” Астроиди’* н СТП 
” Здравка Василева”.

ните в

та и в
За председател на Окръж-

пълняваше тази длъжност, а за

м. я.
м. я.
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ГИД ТЪРСИ помощ от 

НАЧАЛНИКА НА ОКРЪГА
НА ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ИМУЩЕСТВОТО НА 
” СЛОГА” НЕ Е ПРОДАДЕНОНа 30 декември 1998 г. от ГИД е изпратено 

™смодо началника на Пиротски окръг, в което

”Във връзка с присъдите на Общинския съд 
в Димитровград, е необходимо да ви осведомим 
за следното:

делиите колективни договори за химия 
метали за период от 1995 до 1998 година, средно 
по 25 хиляди динара на човек за 10 уволнени 
работници. Присъдата е доставена на ГИД на 
17 декември 1998 г., значи след 
Върховния съд на Сърбия.

Затова Ви осведомяваме и Ви молим в рам
ките на Вашите компетенции да преразгледате 
присъдите на Общинския съд в Димитровград 
и да спрете провеждането им, което би довело 
до катастрофални последици за ГИД”.

Писмото е подписано от

и не- Сега съществуват две възможности: да се определи по-ниска цена 
на имуществото и то отново да се продава, или пък да се даде на 
държавата

Имуществото на търговското предприятие ”Слога” в Босиле
град, което фалитният съвет бе преценил на 16,098 милиона ди
нара, не беше продадено нито на първия, нито на втория публичен 
търг, които бяха насрочени за 8, т.е. 9 януари. Продадени са само 
две товарни и една лека кола и едно ремарке за 140 хиляди динара.

”С тези пари ще бъдат платени пенсионно-инвалидната оси
гуровка на работниците за две години и четири месеца, частично 
извършената реконструкция на хотела и разноските на фалитната 
процедура”, казва фалитният управител на ”Слога” Васил Такев.

Понеже и на първия, и на втория публичен търг имуществото 
не можа да се продаде, продължава той, сега ще се вземат нови 
мерки. Съществуват две алтернативи: или да се определи нова, 
по-ниска цена на имуществото и то отново да се продава или пък да 
се даде на държавата, в случая на общината, която да формира ново 
предприятие. Кой вариант ще бъде приложен, зависи от решението 
на фалитния съвет, което ще последва.

ревизията на

-С нашия акт от 18 ноември 1998 г. преду
предихме за възможните катастрофални пос
ледици за фирмата, в която работят 1142 души 
доколкото се приложат присъдите по колех- 
тивния договор.

- Върховният съд на Сърбия в Белград ану- 
лира присъдата на Общинския съд в Димитров- 
град от 19 юни 1997 г. и върна делото 
съд.

председателя на 
Управителния съвет на ГИД Саша Манчев, пр
едседателя на Скупщината на ГИД Христо Ива
нов, председателя на синдикалната организа
ция на ГИД Стоян Анджелкович и генералния 
директор Иван Марков.

на същия

- Общинският съд в Димитровград приема 
нова присъда на 18 ноември 1998 г. 
налага изплащане на заработките според

с която
А. Т.от-

НА ГКПП "ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД В. Б.

ЦИГАРИ С ВКУС НА КИВИ ” НЕНАТЕКС” ЗА ”СИМПО”
Тъкачният цех ”Ненатекс”, собственост на Димитринка Ма- 

дова, успешно завърши изминалата година. Цехът, който беше взет 
под наем, сега вече е купен от конфекция "Свобода”. Предстои, 
както изтъква Мадова, мъчително ходене по административните 
лабиринти, за да се създаде възможност за разширяване на цеха и 
производството.

”Ненатекс” в момента произвежда прежда за ”Симпо” от Враня. 
Дори 60 на сто от производството е за този известен комбинат, 
който освен мебели произвежда и всичко необходимо за производ
ството на мебели, включително и плат за своите мебели. За ”Ни- 
текс” от Ниш отива около 20 на сто от преждата, а останалите 20 
процента са производство на вълнени китеници. Те се продават 
най-много на пазара във Войводина, след това в Прешево, Буяновац 
и Пирот. Що се отнася до вълната, от която се произвежда пре
ждата, тя се обезпечава предимно от централната част на Сърбия 
и то най-много от Пожаревац.

Митничарите на ГКПП 
' Градина” край Димитровград 
на Коледа отбелязаха още един 
успех - заловиха контрабандни 
цигари на стойност около поло
вин милион ДМ.

В гръцки ТИР с водачи Кон
стантин Константннопулос и 
Янис Маноилас са намере ни 30
875 стека цигари ”Батос” и 2450 
стека ”Пал-Мал”. Според офи
циалната декларация с ТИР-а са 
превозвани 17 060 килограма 
южни плодове киви, които са би
ли натоварени в задната част на 
камиона. В останалата част са 
били скрити цигарите, но не до
статъчно добре, за да не ги за
бележи зоркото око на митни
чарите от ’Традина”. Камионът е 
натоварен в Солун и през Бълга
рия насочен за Белгия. Както изтъква управи- "Градина” се прибавя още един, сигурно не и по- 
телят на митницата 'Традина” Никола Алексов, следен. Да напомним ,че митничарите от ГКПП 
стойността на заловените контрабандни цигари е "Градина” са известни по успехите си с наркот

рафика, а ето че стават известни и по откриването 
Със залавянето на тези контрабандни цигари на контрабандни цигари, 

към огърлицата от успехи на митничарите от

А. Т.

В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ В БОСИЛЕГРАД
КОИ ЩЕ СЕ УХАПЕ ЗА КОНТРАБАНДНИТЕ ЦИГАРИ: 

ГКПП "Градина" ГОТВИ СЕ РЕШЕНИЕ ЗА 
ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ
Органите на управлението на ОС в Босилеград готвят решение, 

с което да се регулира таксиметровият превоз в общината, който 
официално не съществува, но на практика функционира твърде 
успешно. Както узнаваме в ОС, на територията на общината дваде
сетина души оказват таксиметрови услуги с леки и товарни коли и 
джнпкн, но нито един няма официално разрешение за това, ннто 
пък плаща данък на държавата.

Особен натиск на ОС за приемане на едно такова решение 
направи тскушното автотранспортно предприятие, на което неле
галните такснсти отвземат пътниците. Тази фирма миналата го
дина не само от ОС, но и от други органи, включително и от 
регионалната инспекция за транспорт и връзки, поиска да се осуети 
нелоялната конкуренция.

Както узнаваме, и проекторешението се предвижда, че с так
симетров превоз ще могат да се занимват само онези, които се 
регистрират за това. Една от възможностите е да заплащат го
дишен ”иаушал”. Очаква се проекторешението да се намери пред 
отбормнците на ОС п началото на идващия месец.

почти половин милион германски марки.

А.Т.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЕКОЛОЗИТЕ

ИЗБРАНО НОВО РЪКОВОДСТВО
Ново ръководство иа Екологичното дружество ” Ерма” в Димитровград бс избрано на 22 декември 
иа годишно отчетно заседание. За председател е избран Емил Соколов.

дени за Екологичното дружество в Димитровград 
от 7 хиляди на 2 хиляди в рсбаланса на общинския 
бюджет за тази година. Само с гол ентусиазъм 
днес нс може много да сс направи.

Що се отнася до програмата за следващата 
година, на първо място с едукация на населението 
в екологична насока чрез локалните медии, ма
сова активност за чистота на града и околността, 
сашнщя на двете воденични вади и чистене на река 
Нишава, описване на всички извори на терито
рията на общината, осъществяване на практика 
на общинското решение за защита долината на 
Ерма, обезпечаването на повече средства и по
мещения за Дружеството.

По време на разискванията няколко участници 
настояваха да сс подеме акция за подменяне на 
азбестовите водопроводни тръби, за които е до
казано, че имат канцерогенно действие. Пречи
ствателната система няма особено значение от 
екологична гледна точка, ако от нея надолу по 
течението на Нишава има значителни замърси
тели като "Кожарата” и канализацията от селата 
Желюша, Гоин дол и тези на територията на Пи
ратска община. На края на заседанието е избран 
нов Управителен съвет от 17 члена. За предсе
дател е избран Емил Соколов, а за подпредсе
датели Любомир Голубович и Анкица Басова.

А. Т.

Давайки отчет за двугодишната работа на дру
жеството, досегашният председател Младен Вла
димиров изтъкна, че са раздвижени сравнително 
голям брой акции, но една от главните пречки в 
работата е недостигът на средства. Въпреки това 
с движението на гораните беше организирана ак
ция по залесяване, с учениците от гимназията - 
прочистване на канала в Строшена чешма, а сс 
проведоха и сказки по екология в двете училища, 
направен е списък на най-големите замърсители 
в общината, осъществени са контакти с рибар
ското дружество, за да се предприемат мерки за 
защита на Нишава, Лукавашка река и Височица. 
Членовете на дружеството са участвали на Съ
бора на еколозите, екологичната секция при гим
назията е участвала успешно в конкурса за уре-

в. Б.

II_г
Председателят на Общинската скупщина в Димитровград Ник

ола Стоянов и завеждащият детската заи/иша към СкуПщи- 
II ат а Владимир Николов Посетила тези дни Родилния дом в 
Пирот и на две родилки от Димитровградско връчиха По
даръци и Парични средства в размер иа 1000, ресПекшивно - 
1500 динара. Този жест ашволично Показва грижата на об
щината за Повишаване на раждаемостта.

ждане на училищния двор, а на членовете на дру
жеството принадлежи и идеята училището в Тръ- 
нски Одоровци да се уреди като Еко-къмлинг. 
Дружеството взе участие в акцията на Минист ер
ството по екология, когато заедно със съответ
ната общинска служба засади декоративни храсти 
на празните площи в града. Поради недостиг на 
средства не е реализирана идеята за набавка на 
ехо-контейнери за вторични суровини заедно с 

Комуналац”. Изтъкнато е, че въпреки значени
ето, което в света се придава на екологията, нео
бяснимо

През 1998 година димишрооградчани са дарили кръв общо 685 
Пъти, сочат статистическите данни, които Педантично са 
регистрирани от Симеон Костов, секретар на Общинската 
органиацин на Червения кръст. 11 Последната - 15-та кръво- 
даришелна акция През 1998 г., която към края на декември бе 
организирана в наи-голямошо димитровградско ПредПрияшие 
ГИД, се отзоваха около 80 кръводарители, Предимно работ
ници от тази фирма.е намаляването на средствата, предли- Б. Д.
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БОСИЛЕГРАД СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

ПАК Е БЛОКИРАНА 

ДЖИРО-СМЕТКАТА 

НА "НАПРЕДЪК”
РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 

ПРЕЗ ЯНУАРИ
кошера и прилетящата дъска има кафяви петна, 
това е знак, че пчелите имат диария, която веднага 
трябва да се отстранява с даване лекарства на 
пчелите.

Когато духат студени ветрове, входовете може 
да се затварят, за да не влиза студ в кошерите.

ПРОСЛУШВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА

Състоянието на пчелните семейства през яну
ари може да се установи и чрез прослушване. Про
слушването става когато един край

или гумена тръба слагаме на входа на ко
шера, а другия край на ухото. Ако се чува бодър и 
равномерен звук и при почукване по стените на 
кошера звукът дружно се усилва, а след това дру
жно затихва, това пчелно семейство е в добро 
състояние. Когато се чува звук като шумолене на 
сухи листа, а при почукване по стените на кошера 
се чува изнемощял звук на пчелите, това е знак, че 
пчелите в този кошер са гладни - вземаме мерки 
за зимно подхранване. Ако при почукване 
пчелите издават несдружен звук, това пчелно се
мейство е осиротяло - вземаме мерки за присъед
иняване към друго семейство, което има майка. 
При лошокачествена храна в кошера пчелите са 
неспокойни - вземаме мерки да заменим рамките 
с качествена храна.

Всичките наброени мерки могат да се превзе
мат и когато е лоше времето, ако кошерът с пче
лите се внесе в топла стая (15-20°С).

Януари е най-студеният месец на годината, а в 
планинските места средната температура е минус 
2°С. Валежите са от дъжд и сняг. Снежната пок
ривка често се задържа през целия месец. Ве
тровете са силни.

Пчелите са още в полуактивно състояние в 
зимното кълбо. За да поддържат оптималната те
мпература в зимното кълбо, пчелите консумират 
по-голямо количество мед, с който са в контакт. 
По-слабите ще изконсумират ио-голямо количе
ство храна, за да поддържат необходимата тем
пература. Много слабите семейства може да заги
нат от студ при продължителни остри студовб и 
затова се подхранват.

КОНТРОЛИРАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА

През януари пчеларят трябва да внимава да не 
се наруши спокойното зимуване на пчелните семе
йства. В случай на неблагополучия пчеларят тря
бва да окаже помощ на нуждаещите се пчели. Ако 
кошерите по-дълго време са затрупани със сняг и 
входовете са заледени, да отстрани леда, за да не 
се задушат пчелите от недостиг на въздух и от 
излишна влага; със закривен тел да отстрани тру
повете на умрелите пчели от входа на кошера; ако 
на входа на кошера се намират много кристалчета 
от мед, това показва, че медът е кристализирал; 
ако от труповете на пчелите ги няма гърдите (в 
тях има мускули), това говори, че в кошера е вле- 
зла мишка и трябва веднага да се отстрани; ако 
пък са подути коремчетата на пчелите и от ко
шера се осеща миризма, а на предната стена на

В началото на тази година от боснлсградското предприятие за 
селскостопанска дейност и изкуппанс идпат дпе новини: небивалото 
тежко положение отново е критическо и е избран нов директор. 
Сега вече ни най-големите оптимисти не се осмеляват да пре
движдат какво ще се случи с тази фирма

Поради несъстоятелност джиро-сметката на предприятието пак 
е блокирана, този път поради това, че то не може да издължи 270 
хиляди динара -170 хиляди на Фонда за развитие, а останалите на 
работниците си. Джиро-сметката беше блокирана и на 10 август 
миналата година, когато предприятието не беше в състбяние да 
върне 200 хиляди динара кредит на Фонда, който му ги беше отпус
нал да съживи дейността си. За да не се раздвижи фалитна проце
дура, през октомври Фондът отсрочи издължаването на дълга за 
три месеца. Тоя срок изтича тези дни и се налагат две алтернативи: 
пак да бъде отсрочено връщането на дълговете или да започне 
въвеждане на фалитна процедура в "Напредък".

Посочената сума обаче не представлява целия дълг на фирмата. 
За ток, вода, телефонни услуги (телефоните сега са изключени) и 
на други предприятия тя дължи около 40 хиляди динара. И това не 
е краят на приказката за дълговете й, понеже все още не е изчис
лено докрай колко тя дължи на селяните за добитък. Освен това, 
работниците не получават заплата 18 месеца. Затова почти вси
чките 57 души съдиха предприятието си и вече имат правосилни 
решения, но предприятието няма пари за заплати.

В "Напредък” казват, че и те имат свои длъжници, които им 
дължали 170 хиляди динара. Имайки обаче предвид, че едни фнрми- 
дължници вече не съществуват, а други са фалирали, тук смятат, че 
едва ли е реално да вземат към 80 хиляди динара.

Сега в предприятието почти всичко е спряло. Кланицата работи 
от време на време. В овцефермата има едва 280 овцн и досега към 
160 агнета. Под въпрос е обаче как ще презимува и това стадо, 
понеже сено има само за двадесетина дни, а няма пари за концен
трати и други храни. Известно количество сено е купено от се
ляните, но предприятието няма возила да го докара.

Новоизбраният директор на "Напредък” Раде Александров е 
завършил селскостопански факултет и е собственик на частно пре
дприятие. Начело на "Напредък” той беше и от 1985 до 1988 година. 
На въпроса какви са плановете му, той каза: "Дойдох с намерение 
да помогна, но какво ще стане с "Напредък" и в "Напредък", ще 
бъде по-ясно за две седмици. Тогава ще се знае какво ще стане с 
джиро-сметката и как ще се решават проблемите”.

от пластма
сова

Подготвил: Гошо Мито в от Босилеград

М КДО /V и М 1-1 11^11: Го: Л1 11Г1ЧЛ»/У I 1ИЯММПДОЛЕЧЕНИГ.

ИНХЛАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДА
С Подходяща мнедицинска 
аПарашура разтвор с Подхо
дящ сорт мед се Пулверзира и 
вдишва През носа. Прилага се 
При остри, хронични и але
ргични заболявания на респи
раторния айараш.
Инхалациите могат да бъд
ат аерозолови, ултразвуко
ви и Парни, Докашо Първите 
два вида инхалации се Прила
гаш в здравни заведения и се 
Правят от сПециалисши, Пар
ната инхалация се ПреПоръ- 
чва когато лечението се Про
вежда При домашна обстановка. Ако лиПсва сПеииален Наров инхалатор, такъв може да се 
ПрисПособи от обикновен чайник. Чайникът се Поставя на котлон или Печка и в него се налива 
100 куб. см вода. Когато водата заври, се вдига каПачешо на чайника, Поставяш се две кафени 
лъжички мед и отново се затваря. На чучура на чайника е Поставено гумено маркуче, върху 
чийшо свободен край е закреПена бакелишова фунийка. През нея Пациентът вдишва от
делящите се Пари. Необходимо е водата да ври леко, умерено. През време на инхалиранешо 
дишането трябва да бъде сПокойно, без дълбоки Поемания на въздух. За ПредПочишане е този 
вид инхалации да се Правят вечер Преди лягане. Лечебният курс обхваща 15 -30 Процедури. След 
инхалацията медената вода се изПива като чай.

1. електрически нагревател
2. чайник.
3. разтвор от мед
4. удължител
5. фунийка за вдишване

в. в.

В МУЗИКАЛНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ "ПЪРВИЯТ 
ГЛАС НА БОСИЛЕГРАД ’98"

ВИНКО ВАСЕВ ЗАЕ ПЪРВО 
МЯСТО Приспособление за правене на парни инхалации 

с пчелен мед при домашна обстановка:
Нада Стойнева: ”Тази хубава музикална манифестация трябва да 
стане традиционна и да се провежда всяка година”

Босилеградският Център за култура неотдавна организира музи
калната проява "Първият глас на Босилеград ’98”. В голямата зала на 
Културния дом, в която имаше около 350 души, с песни от народната 
естрада се представиха десет души: Соня Таскова от Райчиловци, Си
меон Христов от Босилеград, Владан Богданов от Райчиловци, Дра
голюб Митов от Долна Лисина, Винко Васев от Босилеград, Сладжана 
Илиева от Горна Лисина, Стеван Спасков от Зли дол, Зоран Стоименов 
от Радичевци, Лазар Николов от Долна Лисина и Раде Йорданов от 
Дукат.

Състезателите се представиха като сериозни претенденти за пъ
рвото място, така че всеки от присъстващите в залта имаше "свой 
победител”. Тричленното жури в състав Ягода Насева, победителка на 
последното подобно състезание от преди четири години, Боянка Сто
ичкова, журналистка в Радио Босилеград, и Милан Миланов, препо
давател в босилеградското Основно училище, дадоха предпочитанията 
си и присъдиха първото място на Винко Васев, полицай в босиле
градското Отделение по вътрешни работи и на песента му "Плачи, 
малката, плачи!”. Втори е Владан Богданов, машинен инжинер, с пе- 

"Любовта е сладко робство”, а трети Симеон Христов, полицай в 
тукашното ОВР, който изпя песента "Бягай по-далече от сърцето ми”.

Успешно изпълниха задачите си и Игор Йовановски, конферансие, 
и Зоран Стаменов, отговарящ за музиката, и двамата работници в 
Центъра за култура.

Нада Стойнева, директор на Центъра за култура и главен и отго
ворен редактор на Радио Босилеград, което беше спонсор на манифес
тацията, връчи на победителите парични награди: на първокласирания 
400 динара, на второкласирания 300 и на третокласирания 200 динара.

"От аплодисментите и лицата ви виждам, че сте доволни от мани
фестацията. Затова ви моля да ни съдействате тя да стане традиционна 
и да я организираме всяка година. Нашата община и нашият Босилеград 
заслужават да имат такава манифестация”, каза тя пред очевидно до
волната аудитория.

ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА НА ЗАВОДА ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО 
ВЪВ ВРАНЯ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

ЗА ОС В БОСИЛЕГРАД
1 ' с '

сента
Към края на миналата година Заводът 

за защита на здравето във Враня отбеляза 
70-годишнината си. По този повод на 25 здравето във Враня от неотдавна работи и
декември м. г. се проведе тържествено засе- Хигиено-епидемиологичната служба при 
дание на Управителния отбор, на което Здравния дом в Босилеград. По думите на
бяха връчени съответни награди и ръководителя на ХЕ-службата д-р Васил За-
признання. С благодарствено писмо е удос- хариев, с приседнияването на службата към
тоена и Общинската скупщина в Босиле- вранскня завод значително са подобрени ус-
град. Признанието е присъдено за дълго- ловията за работа. Само през изтеклата
годишно плодотворно сътрудничество и при- година ХЕ-службата в Босилеград е оказала 
нос в развитието на тази служба. Със помощ на 1156 души.
същото признание са удостоени и общин-

■ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■_____________________________________ ____________________________________________________________

ските скупщини в Търговище и Враня. 
В състава на Завода за защита на

М.Я.
В. Б.

о 15 ЯНУАРИ 1999 г.



БОСИЛЕГРАД: УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ КОМЕНТАР

ИСКАТ ДА ЗАКРИВАТ 
УЧИЛИЩАВ ОСНОВНОТО -КАТО ЛАНИ, 

В ГИМНАЗИЯТА - ПО-ДОБЪР На една от последните сесии на Общинската скупщина в Босиле
град, на която бе разисквана работата на основното и средно училище 
в общината, някои отборници поискаха да се закрият първоначалните 
училища в селата с по един и двама ученика Предложението си 
подкрепяха с факти, които никога не са спорни - покрай другото, тези 
училища много костват на държавата Учениците трябва да учат в 
училища, към които работят ученически общежития, в които те ще 
живеят, поясниха отборниците. Тъй като въпросът не беше пряко 
включен в дневния ред, а училищната мрежа в републиката е в ком- 
петанция на просветното министерство, председателят на ОС поиска 
да не се разисква по тоя въпрос.

Без претенции да оспорваме правото на отборниците да изнасят 
мненията и предложенията си, няколко въпроса все пак търсят пояс
нение и отговор. Истина е, че поради рязката миграция и ниската 
раждаемост се стигна дотам, че в училищата има все по-малко ученици. 
Тази година например в пет първоначални училища в общината учат 
по два, а в други пет само по един ученик. Според предложението на 
тези отборници десет првоначални училища в общината би трябало да 
се закрият, следователно и толкова села да останат без училище.

Прави са онези, които смятат, че училищата с малко ученици, 
особено с един или двама, много костват на държавата Малко ученици 
обаче има и в горните класове в основните училища В Долна Любата 
например в тях се учат само 23 ученика, от които седем в осми клас, 
по шест в се ами и шести, и само четири в пети клас Ако продължим 
така да тълкуваме проблемите, някому може би ще хрумне да се 
закрият и тези паралелки, а учениците да бъдат изпратени в централ
ното училище в Босилеград..

Най-лесно е да се закрият училищата По тоя начин обаче няма да 
се решат проблемите на обезлюдените села в общината Даже те ще се 
изострят още повече. Би било далече по-добре да се тръгне обратно - 
да се решават проблемите в селата и в тях да остават да живеят повече 
млади хора Ако Общинската скупщина например от своя скромен 
бюджет всяка година отделя средства, с които да помощува младите 
селскостопански семейства, и ако държавата обърне по-голямо вни
мание на развитието на селата, в тях ще има не само хора, но и - 
ученици.

В Основното училище и Ги
мназията в Босилеград първо
то полугодие приключи на 25 
декември. Зимната ваканция 
продължава до 18 януари, 
гато ще започне второто полу
годие. И в едното, и в другото 
училище се проведоха редовни 
заседания на училищните съ
вети, на които бяха обсъдени 
успехът и поведението на уче
ниците и реализирането на за
плануваните учебно-възпита
телни дейности. Обща конста
тация е, че успехът и поведе
нието са на задоволително ра
внище, а заплануваните дейно
сти успешно са реализирани. В 
Основното училище успехът е 
на миналогодишно равнище, а 
в Гимназията - с няколко про
цента по-добър.

53 НА СТО ГИМНАЗ
ИСТИ БЕЗ СЛАБИ 

БЕЛЕЖКИ
От общо 233 ученика в Гим

назията на края на първото по
лугодие 123 ученика (53 на сто) 
имат положителен успех. От 
тях 42 ученика са с отличен, 50

с много добър, 29 с добър и 
двама със задоволителен ус
пех. По една слаба бележка 
имат 33 ученика, по две -15, а 
по три и повече слаби бележки 
- 62 ученика.

Най-добър успех имат уче
ниците от трети клас, след това 
учениците от първи и четвъ
рти клас, а най-слаби са уче
ниците от втори клас. 35 тре
токласници имат положителен 
успех, а 23 са със слаби беле
жки. В първи клас 33 ученика 
са без слаби, а 28 със слаби бе
лежки. От 50 ученика в чет
върти клас, 26 имат положи
телен успех, а 24 са със слаби 
блежкн. Във втори клас, къ- 
дето успехът е най-слаб, 29 
ученика са с положителен ус
пех, а 35 имат по една, две, три 
и повече слаби бележки.

В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ 728 

УЧЕНИКА БЕЗ ЕД
ИНИЦИ

В Основното училище 82 на 
сто от учениците са без слаби 
бележки. От общо 893 ученика

от първи до осми клас 728 са без 
слаби бележки, а 160 ученика 
имат по една, две, три и повече 
единици. Поради нередовно по
сещаване на учебните занаятия 5 
ученика не са оценени. 292 уче
ника са с отличен, 247 с много 
добър, 172 с добър и 17 със задо
волителен успех. 58 ученика им
ат по една, 27 по две, 31 по три и 
44 по четири и повече слаби бе
лежки.

ко-

И сега, както и винаги досега, 
по-добър успех имат учениците 
от долните калсовс, където от 
430 ученика 392 са без слаби бе
лежки (91,1%). От тях 180 са с 
отличен, 134 с много добър, 72 с 
добър и 6 със задоволителен ус
пех. 35 ученика имат слаби бе
лежки - 13 по една, 4 по две и 13 
по три и повече слаби бележки. 
От общо 463 ученика от пети до 
осми клас 336 са с положителен 
успех, а 125 имат слаби оценки. 
112 ученика са с отличен, 113 с 
много добър, 100 с добър и 11 със 
задоволителен успех. 45 ученика 
имат по една, 23 по две, 18 по три 
и 39 по четири и повече слаби 
бележки.

м. я.
В. Божилов

МАЛКА АНКЕТА:

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ГОДИНАТА НА КУЛТУРАТА?

Борис Лазаров Момчило Андреевич Марин МиладиновИван Любенов Димитър Илиев Георги Иванов Симеон Костов Цветко Иванов Томислав Гаков

Момчило Андреевнч:”Към кр
ая на годината, а особено през но-

на Дудов и Машев, между моно
графиите за димитровградската 
библиотека и театъра "Христо Бо- ември забелязахме най-много, че 
тев, антологията на съвременната става дума за Година на културата, 
българска поезия...?”

'Гомнслав Гаков: "Днмнтровг- лото на годината трябваше да от- 
рад с малка среда, която има бо- печатнм афиши и да ги залепим на 
гата културна традиция, каквато подходящи места в града. Смятам, 
нямат и някои по-големи среди в че е трябвало да се погрижим за 
страната. През 1998 година имаше културните събития в нашата об- 
наистина много културни събития щина да узнае повече обществе- 
и всяко от тях поотделно си заслу- ността в Сърбия и Югославия. Ку- 
жава да бъде похвалено. От всички лтурни събития на годината са из- 
тези културни прояви аз бих поста- ложбата на самодейните днмнтро-

Изтеклата 1998 година жи- рата, тъй като се проведоха много тан Дудов и гостуванията на теа- 
телите на димитровградска об- културни прояви. Според мен, кул- три то страната и Р. България на 
щина ще Помнят каша Година на турио събитие на годината с ре- димитровградската сцена през 
културата. Тези дни Проведохме монтирането на Културния дом в ември”. 
малка анкета сред наишше съ- МО Височки Одоровци и Гулеио- 
граждани, като ги йойишахме да- вци”. 
ли 1998 година си заслужава да но
си еПитеша - Година на култура- истина много културни манифес- чудесни културни събития имаха 
та. Освен това, ги Помолихме да тации, така че 1998 година съвсем възможност да видят димитров- 
оПределят културното сьбите основателно може да се оцени като градчаните през 1998 година. Кул- 
на годината.

Иван Любенов: "Смятам, че Според мен най-представителни мен, са изложбите в Градската га
ма известни

но-

Георги Иванов: "Изминалата На мнението съм, че още в нача-
година си заслужава да я помним 

Димитър Илиев: "Имаше на- като Година на културата. Много

Година на културата в общината, турни събития на годината, според

1998 година наистина си заслужава културни събития бяха мултимс- лсрия и гостуванията 
да я помним като Година на култгу- диалиият проект, посветен иа Зла- театри от страната и България в

Димитровград през ноември.
......................... .. , -------------------------------------- Симеон Костов: "Това бе ро

вил акцент на посещението на ко- вградскн художници и гостувани- 
рифея иа бъгарската литература ята на респсктиранн театри от ст- 
Николай Хпйтов, който същеврс- раната и България на днмнтров- 
менио с и съпрсдссдатсл на Сдру- градската сцена, от които гостува- 
жснисто за българско-сръбско пр- нето на софийския театър "Алеко 
иитслство. По време на поссщснн- Константинов" и тяхната пиеса 
сто си в Димитровградска община "Таралеж”, струва ми се, предиз- 
известният писател посети и Гим- викаха най-голямо внимание”.

Марии М|1лалннов:”През 1998

дина на културата в буквалния 
смисъл на думата. Най-чудесии 
културни прояви през 1998 година 
в Димитровград, според мен, бяхп 
литературните вечери, иа които 
участваха известният български 
писател Николай Хайтов и голя
мата сръбска поетеса Мира Алеч- 
кович”.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ИЗЛОЖБА НА ВОИСЛАВ 
ЖИВКОВИЧ

През последните десетина дни на миналата година любителите 
на изобразителното изкуство в Босилеград имаха възможност да 
посетят изложбата иа Воислав Живкович, художник от Ниш. 
Двадесетина негови масла и акварели бяха изложени в едно от 
помещенията на босилеградския Център за култура, който заедно 
с Общинския отбор на Югославската левица беше организатор 
тази културна проява.

Откривайки изложбата на 22 декември, председателят на 
Общинския отбор на ЮЛ Любен Александров между другото 
подчерта, че Воислав Живкович е известен живописец с над 30 
години дейност в тази област. Досега е имал десетина 
самостоятелни и 30 колективни изложби в повечето градове не 
само в Сърбия, но и във всички републики иа предишна Югославия.

Изложбата на Воислав Живкович предизвиква голям интерес 
сред босилеградските любители иа изобразителното изкуство, 
което потвърждава и големият брой посетители.

нозиято, където проведе разговор 
с гимназистите и ги призова да ук- година имаше голям брой култу- 
репват приятелството между двата рни манифестации, посветени пре- 
славянски народа, която "хуманне- димно на отбелязването на 100-го- 
тична нота” в речта на Хайтов на дишнината на Народната библио- 

и на учениците особено допа- тека и тукашния театър. Струва 
ми се обаче, че до известна степен 

1>орнс Лизиров: "В сравнение с бяха злепоставени фолклорните и 
миналите няколко годила през музикалните прояви. Като цяло 
1998 година имаше повече култу- съм доволен от онова, което ни 
рни прояви и аз со надявам, че в предостави Годината на култура- 
същия дух ще продължим и нота- та, а що се отнася до културното 
тък. 1998 година си заслужава епи- събитие на годината мисля, че това 
тато - Година на културата, а като са посещенията на Николай Хай- 
културно събитие на годината оп- тов и Мира Алечкович”* 
рсдслям посещението на българ
ския писател Николай Хайтов”.

11ветко Иванов: "Изминалата 
година наистина бс Година на кул
турата, тъй като бяха проведени 
редица великолепни културни ма
нифестации. Що се отнася до кул
турното събитие на годината,тру
дно мога да степенувам значени
ето но определени културни про
яви, понеже всякп от тях нредст- 
вяше голямо културно събитие за 
нашата среда. Впрочем, как да се 
определя между посещенията на 
Хпйтов, Мира Алсчкопич или Ан
тон Дончев, между "откриването”

на мен
Дна”.

м. я. в. Димитров

Штт 15 ЯНУАРИ 1999 г.



КЪМ 165-ГОДИШНИНАТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАД (2)ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ 
ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКО СЕЛО - УЧИЛИЩЕД-р ДЖОРДЖЕ 

ИГНЯТОВИЧ ЗА 

” ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ”

(Продължение) но ускорено разрастване на учи- еда на идейно-политическото
През 1951 година 29 студенти лищната мрежа с цел да се учат възпитание на учениците. Пред.

всички, подлежащи на задължи- лагаме учебниците навреме да се 
телно основно образование, в ги- превеждат от сръбски на бъл- 
мназиитс - онези, които да про- гарски език.”

от нашата народност успешно 
следват на посочените универси
тети.

За отбелязване е, че при пре- дз,лжатобразованиетоси,а в уч- 13 един друг анализ се конеза-
брояоапето па населението на 15 ителското училище да се подго- тира, че в обучението по бъл- 
март 1948 година българската твят за учители или да продъл- гарски език в гимназията в Бо- 
иародност в Сз,рбия наброява 61 жат образованието си. В подкре- силеградединотпреподаватели- 
140 граждани, живеещи предим- па на казаното е и фактът, че те не осъществява резултати в 
но в околиите на Босилеград и българската народност по това работата си. Същевременно се 
Цариброд (Димитровград). Към време е между онези, които имат посочва, че тукашното гимиаз- 
тези околии тогава се числят и най-разгърната училищна мре- иално обучение има затруднения 
селата от районите па Клисура и жа. На КХХ) жители от нашата поради липса на квалифицирани

кадри. ”Сърбо-хърватски език,

"Трябва да кажа, че Асен 
Лазаров и Иван Караиванов, 
коЙтосстне стана главен и от
говорен редактор, положиха 
големи усилия вестникът да 
достигне едно завидно равни
ще в политическо, журналис
тическо и графично отноше
ние, пък и да се сплотят около 
него голям брой сътрудници, 
професионални журналисти и 
любители, начинаещи поети, 
разказвачи, публицисти и на
учни работници от българска
та народност. И някои от ре
дакторите на в. "Братство”, 
"Другарче” и сп. "Мост” запо
чнаха журналистическата си 
дейностна страниците на "Гл
ас на българите” - Тодор Вел
чев, Миле Николов, Богдан 
Николов, Стоян Станков, Ми
лан Величков. На неговите ст
раници започнаха литератур
ната и научната си дейностд-р 
Марин Младенов, д-р Спас Со
тиров, пък и авторът на тези 
редове, отпечатаха първите си 
стихотворения и разкази Про- 
копи Попов, Харалампи Ива
нов, Александър Дънков, Ев
тим Рангелов, Детко Петров и 
много други.

На неговите страници по
местваха политически прегле
ди и коментари Младен Гав- 
рилович, Драголюб Голубов-

Звонци. народност се падали средно по 
две училища, четири паралелки философия, латински и френски

език все още се преподават от2 УЧИЛИЩА, 4 
ПАРАЛЕЛКИ И 4 

УЧИТЕЛИ НА 1000 
ЖИТЕЛИ

и чегирма учители. 
Компетентните общински непрофесионално подготвени 

лица, поради което са необходи-органи полагали непрекъснати 
грижи обучението да се извър- ми спешни кадрови решения.” 
шава професионално и на май- И още нещо. В статията си

ЯГ=г
от8651 ученика, обучавани и въ- год““а “ казва: стник Слободна реч , Асен Ла-
зпитаваш. от 223 първоначални В °колията Р^отят 55 пъ- заров пише: Още от първите 
учители, преподаватели и гим- Рвонача™и училища с 66 пара- дни учащата се босилеградска 
мазналия учители. Гимназиите в лелки' Еди" от рудните проб- младеж се включи рамо до рамо 
Босилеград и Димитровград ра- леми в Учебното «сло' който “е с останалите младежи и девойки 
Потят С 1755 ученика пззппегте можсм сами Да решим, е недо- в изграждането на Югославия, 
лени в 44 паралелки и обучавани стигьт на Дчебници по °ългаР' Те завоюваха битките за новите 
от 44 учители. В Учителско-пе- ски С1ИК' °свен иовия Буквар, жп линии: Бръчко - Бановичи, 
дпгогическото училище в Дими- печатан в Белград в достатъчно Шамац - Сараево, Баня лука - 
тровград се обучавали 218 бъ- екземпляра, учениците все още Добой, за Нови Белград,_ Влас- 
дещи преподаватели, разпреде- "олзват Учебници, издадени в ниските хидроцентрали... 
лени в 6 паралелки, учебно-въ- СоФня' „ В това изграждане от редо-

С учебници, подготвени и пе- вете на българската народност 
участвали 25 младежки бригади, 
предимно от учащи се. Тук из
раствали способни коменданти и

Джордже Игнятович

ич, Бранко Попович, Милутин 
Чолич, Озрен Неделкович пи
шеше по шахматни въпроси, 
Зуко Джумхур правеше илю
страции, Ади Мулабегович, 
Марин Младенов и Богдан 
Николов рисуваха карикатури, 
поместваха се илюстрации и от 
други югославски художни
ци...”

ръководители, които сетне зае
ли твърде отговорни постове на- 
длъж и нашир в нашата страна.

(17 януари 1979)

Б. Н.
Ш

; Силен подтик в развитието 
на учебното дело на нашата на
родност оказала и резолюцията 
на Втория конгрес на Комуни
стическата партия на Сърбия, 
състоял се през 1949 година. В 
нея между другото е записано: 
"Осигурява се безпрепяствено и 
всестранно разгърнато просвет
но и културно развитие на на
ционалните малцинства на своя 
национален език: откриване на 
училища, организиране на кур
сове, раздвижване на печат и 
книгоиздателска дейност.”

Благоприятната обстановка 
подействала особено в гимнази
ите да се създаде творческа си
лна интелигенция от младежи и 
девойки. След зрелостния си из
пит те се записвали в универси
тетите и въпреки че се обуча
вали на майчин език, постигнали 
извънредни резултати в следва
нето си.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

КАРТИНИ НА МИРОСЛАВ 

АНДЖЕЛКОВИЧ
В димитровградската гале- истично, а по своеобразен за 

рия на 25 декември беше от- художника начин, 
крита изложба на художника Освен в Димитровград, той 
Мирослав Анджелкович от е излагал в 20-тина градове на- 
Ниш. Изложбата беше откри- вред из страната: Белград, 
та от г-жа Зорица Милева, ди- Ниш, Суботица, Подгорица’, 
ректор на Културния център в Прищина и пр.. Участвал 
присъствие на автора и люби- многоброЙш колективни 
телите на този вид изкуство.

Анджелкович е роден през броЙш награди. Своите плат- 
1945 в Йелашница краЙНиш. на е представял и в чужбина: 
Академия е завършил в Бел- Люксембург, Париж, КраЙова, 
град през 1970 г. при професор В. Търново, Базел и пр.. 
Неделко Гвозденович. Постд- 
ипломни студии е завършил богатата миналогодишна деЙ 
през 1972 г. също в Белград, а ност на Димитровградската га- 
през 1989 г. е специализирал 
живопис в познатия музей 
”Прадо” и в академията ”Сан 
Фернандо” в Мадрид като сти
пендиант на испанското прави
телство.

гимназия

спитателния процес се провеж- чатани в София, са осигурени 30 
дал от 7 просветни работника. И на сто от учениците без оглед, че 
в основното, и в средното обра- те не са съобразени с нашите уч- 
зование обучението било изцяло ебни програми. Поради тази 
на българеки език, сръбският ез- причина през миналата учебна 
ик бил изучаван с максимален година мнозина учители не са ус

пели да обработят планираните 
В сравнение с първата след- уроци, понеже са преподавали 

военна учебна година, през 1951 по тези учебници, 
година броят на първоначални
те училища бил увеличен с 12, на ктн на тези учебници е, че те им- 
осемгодишнитс с 14, на паралел- ат редица лекции, които не са в 
ките с 49, на учениците със 792,
броят на учителите с 85. вено-политическа действителн-

Фактографията говори за ед- ост, поради което ще нанесат вр-

е на
из

ложби, а е носител и на много-
брой часове.

Един от отрицателните аспе-
С тази изложба приключи

съответствие с нашата общест-а
лерия. Вена ВЕЛИНОВ

Д. Димитров

КИЦ "ЦАРИБРОД" И БОСИЛЕГРАДСКИЯТ МУ ФИЛИАЛ ОРГАНИЗИРАХА В ДИМИТРОВГРАД И 
БОСИЛЕГРАД

Анджелкович се представи 
с 30-ина картини, работени пр
едимно в маслена техника, а 
има и няколко интересни ак
варели. Наблюдавайки карти
ните му, оставаме с впечатле
нието, че художникът е истин
ски маЙггор на живопистта. 
Картините му наблягат на една 
абстракция с твърде интересен 
и живописен колорит. Прео
бладават главно композиции с 
най-разнообразни теми, изри
сувани понякога до най-дребни 
детайли, разбира се, не реал-

В Сдружението на граждани Културно-информационен це
нтър (КИЦ) на българското малцинство "Цариброд” в Ди
митровград на 8 януари т.г. бе организиран Коледен концерт с

дова и младият и талантлив певец Илия Луков, придружвани от чужбина , които донесоха разни подаръци. На КИЦ бе дарена 
музиканта Тодор Бакалов, всичките от България. копия на "История славянобългарская” от Паисий Хилендар-

Концерът е спонсориран от Столична община София, а се ски и други книги. На концерта присъстваха значителен брой 
проведе на площадката пред помещенията на КИЦ - филиал димитровградчани.
Босилеград.

КОЛЕДНИ КОНЦЕРТИ
В миналия петък

Нека да кажем и това, че на концерта присъстваха и около 
м. я. 20-тина журналисти от различни редакцини от Р. България.

А.Т.

О 15 ЯНУАРИ 1999 г. Го]



Е^ЕНЦИ в света НА НЛУК^Щ
110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (14)

Магистър 

Драган Златков НЕЗАЛИЧИМАТА СЛЕДА НА 

ЛЮБИШАДЖОРДЖЕВИЧМагистър ДРАГАН ЗЛАТ
КОВ е роден на 2 септември 1958 
година в димитровградското се
ло Горна Невля. Основно • Метресата, достойна за уважепие” от Сартър на димитровградската сцена • Юбилей на Венета 

Петрова • Сретен Игов съживява дейността на Младежката сцена
От 1959 до 1964 година професорът по сър

бохърватски език в Димитровградската 
Любиша Джорджевич е поставил няколко пиеси 
на сцената в Дома на културата 
заличима следа в театралния живот на града. На 
този изтъкнат педагог и театрален ентусиазист е 
трябвало малко време, за да почувствува "аро
мата на театралния живот в Димитровград и да 
започне да работи. Под негово ръководство ак
тьорският екип, в който са били Ангел Кръстев 
Георгиев, Истатко Станулов, Никола Иванов, Ве- 

Петрова, Ангел Раша Димитров, Слободан 
Сотиров, Петър Митов, Иван Давидков, Наталия 
Рангелова, Тодор Геров и Крум Васев, успешно е 
изпълнил драмата "Паяк” от Расим Филипович.
Тази пиеса е изпълнена премиерно на 8 март 1960 
година по повод Деня на жената, а вече на 18 март 
са я видели 300 жители на село Одоровци в Кооп
еративния дом.

Успехът на представлението "Паяк” е бил го
лямо насърчение за актьорската трупа и режи
сьора Любиша Джорджевич. Няколко дни по-къ
сно е започнало подготвянето на пиесата "Пре-

учи-
лище завършва в с. Долна Нев
ля, а гимназия в Димитровград 
като отличник.

След гимназията Златков се 
записва в

рът Любиша Джорджевич е продължил и в нача
лото на 1961 г. Режисирал е представлението 
"Внимание - еднопосочна улица”, в което са иг
рали Ангел Георгиев, Венета Петрова, Бобан Ко
стов, Никола Иванов, Иван Давидков, Ранко Ди
митров, Горян Велев, Даница Велчева, Ангелина 
Ацева, Благой Стоянов, Наталия Рангелова, Ак- 
сенти Димитров, Борис Рангелов и Спас Петров. 
Сценичното оформление и костюмите е креирал 
Мето Петров.

След това Джорджевич е поставил "Мише- 
ловка” от Агата Кристи и е постигнал голям успех 
с актьорския екип, в който са били Венета Петро
ва, Петър Митов, Спас Петров, Наталия Ранге
лова, Истатко Станулов, Слободан Сотиров, Го
рян Велев и Ангелина Ацева. През същата година 
неуморният режисьор Любиша Джорджевич е по
ставил и произведението "Женитбата на предсе
дателя на домовия съвет”.

гимназия

строителния факулт
ет в Ниш, където се дипломира 
през 1983 година. За най-добър 
успех в трети курс е награден с 
Грамота на Нишкия университ
ет, а като най-добър дипломи
рал се студент на Строителния 
факултет през 1983 година 
лучава Грамота на Нишкия уни
верситет и ръчен часовник.

След дипломирането си Дра-

и е оставил не-

по-
нета

Драган Златков

магистърската си теза "Анализ 
на линейните системи с полук- 
оравн връзки” защитава на 15 
май минала година.

Магистър Драган Златков е 
публикувал над 30 научни тру
дове, най-значителни от които са 
обнародвани на XI световна кон
ференция по земетръсно инжен
ерство в Мексико 1996 г, след 
това на I световен конгрес по 
строителни конструкции в Сан 
Францнско (САЩ) и на XI 
европейска конференция по зе
метръсно инженерство в Париж 
миналата година.

Като проектант или отгово
рен проектант за конструкции м- 
р Драган Златков е участвал в 
проектирането на много обекти, 
каквито са Търговския център в 
Димитровград, обектът на "Шп- 

” Гранично-пропуск- 
вателния пункт "Градина" неда
леч от Димитровград, фермата 
на "Агросточар” в Пирот, 
палатът "Лешянинова” в Ниш и

има от семейството сн, преди 
всичко от съпругата си. 
Въпреки всичко, той има 
време и за двете сн деца - 
дъщеря и син.

ДВЕ ВИЖДАНИЯ ЗА ЕДНО ПРОИЗ
ВЕДЕНИЕ НА САРТЪР1

: През октомври 1961 година е изпълнена пие
сата "Метресата, достойна за уважение”, поста
новка на Методи Петров. В тази драма на Ж. П. 
Сартър са играли Венета Петрова (Лизи), Методи 
Петров (Джон), Истатко Станулов (Кларк), Ан
гел Георгиев (негър), Слободан Сотиров (Фред), 
Спас Петров (Джеймс), Благой Стоянов (Първи
ят човек).

Оценявайки представлението, журналистът 
на "Братство” Стефан Николов констатира, че "и 
този път актьорите потвърдиха своя талант и по
казаха, че не съществува роля, която те не могат 
да изпълнят, когато вложат малко повече труд”. 
През 1968 година "Метресата, достойна за ува
жение” отново е включена в репертоара на ди
митровградския театър (постановчик е бил Ангел 
Георгиев), но впечатленията на журналиста Сте
фан Николов, предадени пак в "Братство”, са мно
го по-слаби от импресиите му след първото из
пълнение на тази пиеса.

Последвали са я представленията "Мъртъв в 
девет”, "Хората и щастието", "Мечката” и "Бай 
Онзи”, които са режисирани от Мето Петров. В 
началото на 1962 година той е поставил и "Бо
ряна" от Йордан Йовков. Водени от вещата ре- 
жисьорска ръка на Петров, актьорите и сътруд
ниците са изпълнили задачите сн по блестящ на
чин. Топа особено се отнася за Ангел Кръстев 
Георгиев (Златил) и Венета Петрова (Боряна). 
Режисираната от Методи Петров "Боряна" е една 
от по-добрите пиеси в историята на димитровград
ския театър "Христо Ботев".

Към края на март 1962 година актрисата Ве
нета Крумова Петрова е отбелязала малък юби
лей - 15 години театрална дейност. По този повод 
колегите и колежките са й дарили хубав дамски 
часовник.

По-късно самодейният театър е изпълнил пр
едставленията "Лисицата и гроздето", "Вавилон
ската кула", постановка на Любиша Джорджевич, 
кой то е режисирал и "Клонка за безпомощен чо
век", "Вук Бубало" от Чопич и отново "Кощана", 
за която писахме в новогодишния брой на вест
ника.

ган Златков започва да работи 
като строителен инженер в ди
митровградското предприятие 
"Градня". Тук Златков е ръко
водител на строежи, а след това 
и главен инженер за технологи
ческа подготовка и развитие на 
производството.

През април 1989 година Зла
тков е избран за асистент ста
жант в Строителния факултет в 
Ниш по предметите: стабилност 
и динамика на конструкциите и 
теория на повръхностните носе
щи греди и преизбран 1993 го
дина. Освен в Нишкия, магистър 
Златков е ангажиран и в Строи
телния факултет в Прищина.

Следдипломни студии Злат
ков започва през 1986 година, а

едиция на

други.
М-р Драган Златков продъл

жава специализацията си. Вече е
провел опитите в Института по 
земетръсно инженерство и ин- 
жинерска сеизмология към Уни
верситета "Кирил и Методий” в 
Скопие и се надява през тая или 
най-късно следващата година да

М-р Драган Златков 
често посещава родното си 
село Горна Невля, където 
живеят родителите му. Като 
димитровградчанин той с удо
волствие се отзовава на 
всека локана да участва в 
проектирането и 
изграждането на обекти, 
които строи предприятието 
^Градия”, в което и 
намерил първата работа 
след дипломирането си.

Венета Петрова и Слободан Сотиров в 
"Метресата, достойна за уважение"

къснато пътешествие” от Браслав Борозан, в ко
ято играят изявените актьори Венета Петрова, 
Петър Митов, Слободан Сотиров, Наталия Ран
гелова, Благой Кирков (Стоянов), Лиляна Каме
нова (Йосифова). Премиерата на "Прекъснатото 
пътешествие” сс с състояла към края на май, а от 
12 до 14 юни димитропградчани са участвали с 
това представление във Втория междуокръжен 
преглед на самодейните театри в Пирот.

докторира.
За строителството, по собст

вено признание, Златков сс 
определил съвсем случайно. Ос
вен математиката като гимназ
ист обичал и литературата, едно 
време и сам писал поезия, но тъй 
като много обичал и геометрия
та, решил да следва строителст-

ТЕАТРАЛНИ ИСКРИво.
Театралният критик Драголюб Яикович - Йо

нки не е написал пито една похвална дума за иг
рата на димитровградската трупа и особено за 
режисьора Джорджевич. В критичния му обзор, 
който е публикуван в "Народно новине” - все уп
рек до упрек! Критичните оценки на Яикович са 
оспорени в отговора на режисьора Джорджевич, 
публикуван в "Братство". По-нататъшни поле
мики за това предст авление не е имало, но вън от 
сцената са святкали искри между двамата иирот- 
чанци.

ТАЗИ ВЕЧЕР В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В НИШ

ИСТИНСКИ ПРАЗНИК
Довечера в 18 часа в Кукления театър в Ниш ще бъде 

изпълнена 300 -та реяриза на пиесата "Мечето Рим-чим-чи".
- Това е голямо постижение и за великите, а не само за 

малките театри, както ние наричаме куклените театри, каза на 
пресконференция директора Велимир Костов. От 1985 година 
тази пиеска е в нашия репертоар, не само защото говори за 
приятелството, а защото това представление с резултат на 
истинско европейско сътрудничество. А втора на текста е от 
Чехословакия, постановчик е българския професор Атанас 
Илков, сценографията и куклите на маестро Иван Цонев от 
София, автор на музиката българския рокер Петър Цанков, 
атристите сърби, беше казано на пресконференцията.

Трябва да сс спомене и това, че тогавашният 
работник в Дома на културата Сретен Игов, ху
дожник и способен сценограф, е събрал талан
тливите млади актьори и с подготвил пиесите "В 
сряда сс регистрирам" и "Младоженецът от Аме
рика". С второто представление Младежката сце
на на димитровградския тъатър е участвала на 
Прегледа на самодейните театри от Нишки окръг, 
който сс е състоял през 1965 година в Димитров
град. През същата година възрастните членове на 
димитровградския тстатър не са изпълнили нито 
една премиера!

Джорджевич е работил и с талантливите дево
йки и младежи от Димитровградската гимназия, 
подготвяйки ги по този начин за работа в само
дейния театър. Изпълнена е пиесата "Лекция" от 
Богдан Йованович, в на 17 декември 1960 година 
актьорите от самодейния театър са изпълнили 
"Александра" от Тома Арсовски, постановка на 
Джорджевич.

Онова, което е започнал през 1960, режисьо-
- Следва -В.С.Б.

Слободан Крьсшч
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” СИРОВАТА” - ОБИЧАЙ НА ШШШШШ- 

БЛАГОРОДНИ ПОЖЕЛАНИЯ
Християнската религия се. Ка* 
силий чаша заслужено място на 
един от най-известните 
противници на арианската ерес.

| Той умира на 50 годишна възраст 
на 1 януари 379 г. В негова памет 
църквата отслужва тържествена 
литургия.

Вечерта срещу празника се 
извършва втората след Бъдни 
вечер къдена вечеря или 
"кадилка”. На нея домакинята 
слага погача, варен ”васильовски 
петел”,варено жито, пита с 
късмети и баница, наричана 
”млин” ,”Милии”,Тутманик”,
” зелник”, или ’булгуриик”. 
Задължително се поднася и 
сварената глава на коледното 
прасе. Първият залък 
момите и ергените скриват под 
възглавниците си, като лягат да 
спят. Следят кого ще сънуват,

. защото вярват, че ще се оженят за 
него-

тофи и фасул, трети месо и сланина, 
твърти - ракия и нр. (Нека отбележим, че 
освен в дамаджани, през тези години су- 
роваскаритс не рядко носеха ракията в 
специални мехове, направени от козя ко
жа).

че-тези години бе, че имаше доста млад на
род.

БОСИЛЕГРАДСКИ край имаше не
обикновено богатство, с какаото едва ли 
други могат да се похвалят. Поради опре
делени обстоятелства, тук се кръстосва
ли едни и други традиции и обичаи, които 
стечение на времето народното съзнание 
ги филтрирало и оставяло да оцелее само 
онова, което изразява волята и душата на 
хората, както н стремежите им през де
сетилетия и векове.

Един от бисерите на тези обичан с 
”СИРОВАТА” (сурвакането), провеж
дано през нощта между 13-та и 14-ти ян
уари, т.е. 31-вн декември и 1-ви януари - 
посрещането на Новата година по стария 
стил. Спомените за суровата ме връщат 
към най-хубавите ми години, когато 
Долно Тлъмнно имаше повече от сто до
макинства. Тогава само нашата Присо- 
йска махала (а от нея имаше доста по- 
големи) имаше десет домакинства, с по
вече от осемдесет души население, пре
димно млади и на средна възраст човеци.

Това бяха годините когато Долно Тл
ъмнно се радваше на напредък и пред
ставляваше стопанско и занаятчийско 
средище на повече села. В селото имаше 
шест воденици, повечето от тях с по два

Тъкмо те, младите, бяха главните но
сители и реализатори на сиропатп, като 
традиционен народен обичай. По пред
ходен договор, предвечер на 13-ти януари 
(31-ви декември ст.ст.) местността ”Йо- 
вчова ливада” (Речанска махали) бс сбор
ното място на суроваскарите в Долно Тл
ъмнно. Тъй като тогава имаше много мл
ад свят - във всяка махала по неколцина 
ергени и други младежи, надхвърлили 
юношеска възраст - в ”Йовчова ливада” 
сс събираха толкова много, че се нала
гаше да се сформират повече суроваскар- 
ски дружини, които ще ходят през нощта 
в обиколка на пръснатите по околиите 
преслапи и баири долнотлъмииски маха
ли. Начело на всяка суропаскарска дру
жина застана един избран, наречен пре
ден или невеста, който се изтъква с голям 
изискано направен топуз, висок колкото 
и собственикът, изпъстрен с черпена, зе
лена и синя боя, при върха с превързана 
дълга кърпа от домашно памучно пла
тно. Вместо топуз, предният често с но
сил мераклийски направена сабя, с рязко 
изрезани ивици и изпъстрена със същите 
бои, както топуза, а на хватката превър
зана дълга ресеста шарена кърпа. И дру
гите суроваскари също носят по-малки 
топузи и саби, нзшарени с различни бои, 
но без кърпи и други подобни белези.

Освен предният или невестата, сле
дващата главна личност на суроваскар- 
ската дружина е свирджията, който може 
да е женен (за другите суроваскари та
кава привилегия няма, защото само не
женени могат да ходят). На долнотлъ- 
минските суроваскари свирджията оби
кновено бе гайдарджия. От събралата се 
дружина суроваскари предният си избира 
пет-шест души, големи мераклии на хо
рото, с които във всяка къща ще играят 
нашенски суроваскарски хора. И другите 
от суроваскарската дружина получават 
определени задължения: двама-трима да 
събират и да носят брашно, други кар-

Тогава Долно Тлъмнно имаше мноз
ина видни ергени, все левенти юнаци, на
пети и красиви, благословени не само за 
труд, но и за веселие. И днес като че ли 
пред очите ми са предните (невестите) на 
суроваскарските дружини - Асен и Кроне 
Станиславови, Илия Симсв и Кроне Ев- 
гин, всички от Клинчарска махала, Слиро 
Веселинов от Мановска махала, Борис 
Карадачки и Борис Борянкин от Рсчан- 
ска, Каре и Георги отТатаровска махала. 
Както те, така и другите суроваскари с 
хоро, песен и твърде остроумни шеги но 
цяла нощ увеселяваха Долно Тлъмино, 
превръщайки новогодишната нощ в пра
зненство на изобилие от прекрасни по
желания за крепко здраве и напредък на 
всички домакини и семействата им.

Нали всичко трае до време, така ста
ваше и с сргенитс-суроваскари. Обаче то
ва не може да се каже и за най-прочутия 
гайдарджия в Долно Тлъмино - Милан 
Клинчарски или повече известен като 
Милан фурунджията. Понеже той бе ед
ин от малцината гайдарджии в Тлъмин- 
ския район, който свири от сърце, 
мъртав от гроб да дигне”, както казваха 
хората, които със захлас слушаха свир
нята му - години наред суровата не ми
наваше без него. Щом ергени отпочнат да 
се додумват за сурвакане - първо с Милан 
гайдаржията се допитват и с него уго
варят да им свири. Не случайно и като 
свирджия, и като човек Милан бе почи
тан и уважаван колкото от момчетата- 
суроваскари, толкова и от съселяните си. 
Затова той остана верен на суроваска
рите и деен участник на този възвишен и 
благороден народен обичай, запазен от 
старини.

По външност и по душа, Милан гай- 
дарджията бе типичен нашенец: малко

;

:

,
от погачата

по-нисък от среден ръст, ллещест, с раз
вити и корави ръце, червено, пълно и 
малко продълговато лице, с гъсти черни 
вежди, прав, малко пълен нос и кестеняви 
очи. По-често носеше калпак от черна 
агнешка кожа, с малка гугла, а по-рядко 
каскет. Облеклото му се състоеше от ан- 
терия, като горна дреха, потури от дома
шна самоцрънка (бало небоядисвано) и 
замотан, чвръсто стегнат червен пояс, в 
който държеше платнената си кесия с 
тютюн и лулата. Само през лятната жега, 
когато работи във фурната, той хвърля 
вълнената антерия и кожния калпак, а 
заласва бяла престилка и намета плат
нена шапка. Биваше го човека наистина 
не само като гайдаржия, но и като май- 
сто р-фурна джия.

витла, които почти денонощно мелеха; 
две валявици, гребенец за влачене на въ
лна, фурна, три бакалннцн, модерна за 
това време шивачннца, както и обущар
ска работилница, майстори-ковачи, кача- 
рц, дърводелци, албати, кюрчии и др. 
Училището бе едно от най-големите и 
най-уреденнте в долината на Бранковска 
река.

”та и

Все пак най-голямото богатство на 
долнотлъминцн се състоеше в добитъка. 
Малко бяха домакинствата с по десетина 
овци и две говеда; повечето притежаваха 
стада от 40-60 овци, десетина кози, 4-5 
говеда, 1-2 коня, а почти във всяка махала 
по няколко домакинства имаха булюци 
от стотина и повече овци, стада от десет
ина говеда и по няколко коня.

Ведно с това, една от съществените 
характерности за Долно Тлъмино през

- продължава -
Мила ПРИСОЙСКИ

Новогодишна канонада. - Посрещането на Новото 
1999 лето в хотел ”Оморика” на планина Тара ще помня 
като незабравим сън, въпреки че се случи онова, което 
Вие, Господин Асене, предвиждахте. Нашият кавалер 
от миналия протокол стана ”герой” на тържеството - 
получи същинска канонада плесници от една гостенка, 
на която - след като тя прочувствено изпя неаполитан- 
ската канцона ”Не забравяй ме” - се опита помпезно да 
подари...мушкаръц! Безвкусно и обидно! И вместо да 
потърси прошка, той още по-нахално добави:

- Вие или сте в климактериум, или сте яли климак- 
терични ябълки и затова настроението Ви е климаво!

Поведението на този парвеню-бизнесмен е за пори
цание. Той смята, че му е позволено всичко, щом има 
джобове, пълни с пари. Дори и към ябълките отправи 
гнусотия като ги нарече "климактерични”. Очаквам да 
ми кимнете с глава и да осъдите този нехранимайковец!

Ваш Годе

Да бъдем обективни. - Споделям Твоя гняв, Годе. 
Към жените на критическата климактерична възраст 
мъжете трябва да се отнасят с голямо уважение и вни
мание, защото организмът им се преустройва не по 
тяхна воля.

Но, когато става дума за климактерични ябълки, 
такива плодове действително съществуват. Названието 
климактерични е тясно свързано с процеса на дишането 
при плодовете, а тоя процес отразява обмяната на ве
ществата в плодовите клетки. От физиологията на рас
тенията научваме, че плодовете преминават през по
вече периода на развитие: начален растеж, усилено на
растване, съзряване, презряване, стареене, отмиране... 
Доброто познаване на характерните отличия на всеки 
период поотделно е от огромно значение за оптимал
ното опазване и преработка на суровините. По времето 
на всеки период поотделно плодовата тъкан диша или 
аеробно в присъствие на въздушен кислород, или ан
аеробно ако такъв кислород липсва. При опазване и 
съхраняване на плодовете, анаеробното дишане не е 
желателно, защото наподобава на алкохолна фермен
тация и защото при такова дишане се отделя голямо 
количество топлина. Плодовете получават алкохолен

ние на третия период плодовете зреят - получават вкус, 
аромат, цвят, консистенцня. Според начина на диша
нето плодовете през тоя период се делят на две групи. 
При някои костнлкови и семкови (ябълки, домати, ба
нани) дишането от минимум бързо се покачва високо. 
Този период на рязко повишаване и усилено дишане се 
нарича климактеричен скок или климактерис - тогава 
плодовете са най-годни за консумиране и обработка. 
Такива плодове се наричат климактерични. След кли- 
мактериса такива плодове презряват, стареят и отми- 
рат, а дишането полека клони към нулата.

Втората група плодове - ягоди, сливи, кайсии, праск
ови, череши, вишни - нямат рязко изразено повишаване 
на дишането и затова се наричат неклимактерични. Те 
узряват още на дървото и не са годни за дълго съх
раняване.

Обикновените зеленчуци - лук, картофи, зеле, мор
ков, целина и под. - притежават специфични периоди на 
развитие, поради което и ходът на дишането им е по 
друг. Когато са в зимен покой, то е най-низко, а в пери
ода на прорастването и нарастването, напролет, и при 
по-високи температури и влага, те бързо покачват ди
хателните процеси.

Следователно, при семковите плодове (ябълките, 
крушите и др.) най-добре се съхраняват онези сортове, 
при конто консумативната зрелост настъпва късно след 
брането. А когато узреят, трябва бързо да се ядат или 
преработват.

Пак се обажда "кавалерът”: - Асене, от Вашето 
обяснение разбрах, че ние, мъжете, понеже сме некли
мактерични - по-кратко живеем от жените; жените са 
климактерични и по-късно узряват. Значи, през кли
мактериума жените са най-сочни, най-вкусни, най-кон- 
систентни, най-оцветени, въобще ”най-най”. Не както 
аз мислех до сега.

Асен: - Виж му акъла, па му крой шапка!

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР 
АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (47)

КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ 
КЪМ КЛИМАК- 

ТЕРИЧНИТЕ ЯБЪЛКИ?

з,о

Ь,о
IV
V'5

0,5

ХИ П месецихVIIIIV

цеса на разоитисто на плодоветеФиг. 67. Динамика на дишането в про1 
(по 56):

М — климактеричен мнксимум

вкус, а могат и да се запалят. Нали сте чували за самоза
палване на захарно цвекло в цеховите вместилища; или 
за "прегорял тор”; или за самозатопляване на лехите 
при производство на добричка раннопролетна лютива 
”джинка”?

В началото, през първия период на развитие на пло
довете, клетките усилено се делят и дишането е високо. 
През втория образуваните клетки нарастват, увелича
ват размерите си, а дишането малко се снижава. В тече-

Протоколист: С. К.

(В следващия брой:
Как посрещнахме Н. Г. в Звонска баня)
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СПОРТ ® СПОРТ • ДЕСЕТ ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" (3)

ИЗПУСНАТ ШАНС ЗА 

КЛАСИРАНЕ В ПЪРВА ДИВИЗИЯ
ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ИЗБИРА СЕ СПОРТИСТ НА 

ГОДИНАТА
В акцията "Спортист на годината ’98” (Продължение от новогодишния брой на ” Братство”)комисията вече събра

предложенията за избиране на най-добрите. От баскетболния 
бор са предложени Никола Иванов и Александар Андреевич, които 
са избрани и наградени като най-добри в отбора. За отбор на годи
ната е предложен БК "Димитровград-Панонияшпед”, за най-талан- 
тлив спортист - Драган Димитров, а за найспонсор - "Панонияшпед” 
от Нови Сад.

ФК "Балкански”

Следващиятот- състезателен СОФК-а Еленко Виданович е 
(1990) сигурно е бил най- обезпечен рейс и се тръгва на 

успешният сезон в историята на път. В последен момент състе- 
"Железничар”. Спечелени са 27

ш

т-сезон 3
зателката по хвърляне на копие 

медали, което е голям успех на и гюле Миряна Чирич, отказва 
женския отбор. От началото на поради семейни проблеми, 
сезона за първи път е започналое предложил за най-добър спортист Саша 

Крумов, Бане Гюров и Александър Станков (Саша Крумов е най- 
добър в отбора). За найталант е предложен Саша Марков, а за 
”Балк^Ъ^ Железничар”. Най-добър спонсор, според

От ФК "Желюша”

В Сараево се стига в утрин- § 
създаването на женски отбор, ните часове, а вече рано след об- В 
което е било сравнително тру- ед на стадиона ”Кошево” запо- И 
дно, имайки предвид броя на съ- чват състезанията. Конкуренци- 1 
стезателките за почти всички ята е голяма: "Железничар” от 8 
дисциплини. За условията за ра- Сараево, "Кварнер” от Рийека, Й 
бота и недостигащите спортни "Спартак” от Суботица, "Рабо- Е 
помагала да не говорим. Трсни- тнички” от Скопие, "Слобода” Ь 
ровките често са провеждани в от Тузла, "Будучност” от Тито- Л 
Ниш, но въпреки всички проб- град и други. Въпреки това, след р 
леми отборът е създаден и по- първите 6 дисциплини димитро- В 
беждава в лигата на Сърбия, вградският отбор убедително за- К 
придобивайки право да се със- ема първо място. Коварна обаче Е 
тезава в квалификациите за вли- бе дисциплината щафетно бяга- й 
зане в първа съюзна дивизия на не 4 х 100 метра. Организаторът ^ 
тогавашна СФРЮ. Квалифика- прехвърля нашите състезателки 
циите са били през септември.

Започват големи подготов- ето българката Христова не раз- 
ки, които се провеждат през ав- бира и тичайки в седмата писта, 
густ в Сандански - Р. България, завършава бягането. И на много 
Отборът е подсилен от извест- по-големи състезания това не се 
ната българска седмобойка Юр- наказва, но тук, под големия на- тезание на отбора в този състав, 
ка Христова и за първ път са тиск на останалите отбори, ща- Някои от състезателките прес- 
купени екипи с емблема и името фетата е дисквалифицирана и на тават с тренировки, някои зами
на отбора. АСЮ определя и ор- отбора се отнети 1650 точки. Та- нават в различни училища, ос

тава само Душица Деянова.

са пристигнали следните предложения: най- 
добър спортист Бане Гюров, най-добър отбор - БК "Днмитровград- 
Панонияшпед , найталант - Далибор Петров, найспонсор - "Пан- 
онияшпед”.

1ИК Цариброд” за спортист на годината предлага Анита Алек- 
сова, която е и най-добра в отбора.

СК Граничар” за най-добър спортист предлага Горан Гогов, за 
найталант също Горан Гогов и Ивана Шекуларац.

АК "Железничар” за най-добър спортист предлага Душица 
Деянова, Тамара Стефанова и Йелена Николова. За най-добър 
отбор баскетболистите, а за най-добър спонсор - ”Комуналац”. За 
най-талантливи са предложени Ивана и Йелена Владимирови.

Комисията проведе последното си заседание на 14 януари, а днес, 
15 януари е тържественото провъзгласяване на най-добрите.

А
ТУг,

шл

Душица Деянова
от седмата в шестата писта, ко-

влизат четири нови отбора, а на
шите са пети.

Това е било последното със-
Д. с.

Започнаха зимните подготовки 
на лекоатлетките

ганнзатора на квалификациите, ка първите две места остават не- 
а това е Сараево от 30 септември достижими. За да бъде още по- 
до 1 октомври 1990 г.. Димитро- голямо нещастието, АСЮ раз-

Четири атлетки на АК !0Келезничар” - Тамара и Дияна Сте
фанови, Йелена и Ивана Владимирови - заедно със своя треньор 
Александър Марков заминаха тези дни на десетдневни подготовки 
в София. Най-добрата димитровградска атлетка Душица Деянова, 
която неотдавна се завърна от подготовки в Петрич - Р. България, 
ще ги придружи по-късно. Подготовките се провеждат заедно с 
отбора на "Академик” от София и са последни пред започването на 
състезанията през февруари.

(Следва)
Димитър Став ров

вградските атлетки се изправят ширява първа дивизия, така че 
пред още един проблем: как да 
отпътуват до Сараево, но след 
голямо ангажиране на тогаваш
ния председател на отбора Ди
митър Митов и секретаря на

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 януари 1999 година се навършават 

ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалимд.с.

МЕТОДИ - МЕТА ПЕТРОВ 
художник-карикатурист от 

Димитровград
На този ден в 11 часа ще посетим вечното му 

жилище на димитровградските гробища и ще 
положим цветя.

Опечелената му съпруга Венета

ОБЯВИОБЯВИ шж
ОП "Тьргокооп" - Димитровград, ул. "Балканска" 109, въз 

основа на решение на Управителния съвет и Скупщината на 
предприятието обявява

Обявяват се за невали
дни здравните книжки на 
Надежда Арсова-Георги- 
ева и Мартин Георгиев с 
местожителство Мрамор 
край Ниш.

КОНКУРС ТЪЖЕН ПОМЕН

за писмени оферти във връзка с продажбата на:
1. Делови помещения с общо 300 квадратни метра, които 

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

2. Делови помещения в Димитровград, ул. "Балканска" 5, 
магазин Текстил” (в момента се ползва от ЮМКО) от 92 м1.

3. Парцел к. п. бр. 2 в КО Луковица (част) от около 1200 ма.

На 22 януари 1999 година се навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашата мила и не- 
прежалима съпруга, майка, свекърва, тъща, сес
тра и баба...На 18 януари 1999 година се 

навършват 40 ДНИ от смъртта 
на нашата скъпа и нопрожа- 
лима съпруга, майка, свекър
ва, тъща и баба

ДОНКА РАНГЕЛОВА 
от Сурдулица

Скъпа наша, благодарим ти за всичко. Твоята 
..амдо д0брина оечно ще бъде в сърцата ни, а благород

ните ти дела ще ни бъдат пътеводители в живота.
Поклон прод светлата ти памет!
На 22 януари 1999 година (петък) в 11 часа на гробищата в 

Сурдулица що посетим вечното й жилище, ще положим цветя и ще 
почотом памотта й. Каним близки и приятели да присъстват на 
40-ДНЕВНЛТА панихида.

Вочно скръбящи: съпруг Стефан, син Митко, дъщеря Виолета, 
снаха Нада, зот Драгослав, внуци Наташа и Деян, братя Георги и 
Митко, сестри Мара и Вера и останали роднини

Първоначалната цена на помещенията, посочени в точка
няма1, е 2226 дии/м2 и във връзка с тях предприятието 

никакви задължения към трети лица. Търгът се повтаря.
Първоначалната цена на помещенията от точка 2 е 4344 

дии/ма. И във връзка с тях "Търгокооп" няма никакви за
дължения към трети лица. Първи търг.

Първоначалната цена на парцела от точка 3 е 40 дии/ма. 
Първи търг.

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

Правото иа покупка се придобива от лицето или фирмата, 
чиято цена е иай-висока по отношение иа началната.

Данъкът за пренасянето иа собствеността се плаща от

На 20 януари 1999 година се 
навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашата мила и не- 
прежалима майка 
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА 

(1921 -1998) 
а на 21 януари 1999 год. со 

навършват ОСЕМ години от 
смъртта на нашия скъп баща 

НИКОЛА ДИМИТРОВ 
(1911 -1991) 

от с. Брайковци, Димитровградско 
Полугодишната панихида за скъпата ни покойница ще се състои 

на 16 януари 1999 год.(събота) на гробищата в Брайковци. Каним 
роднини и приятели да присъстват на панихидата.

Опечалени: синово Илко и Дслча и дъщеря Виолета със 
семействата си

СТАНКА МИТОВА 
от Долна Любата, 

Босилогрдаско
Безмерно тъжни са ни дните 

без теб, защото нашият живот 
беше немислим без твоята об
ич, грижа, доброта и трудолю
бие. Преждевременната смърт 
те отне безмилостно, но ти ви-

купувача.
Купувачът, който бъде избран, е длъжен в срок от 3 дни 

след приключването иа конкурса да сключи договор с ОП 
"Търгокооп” за покупко-продажба иа посочените недви
жими имущества.

Писмените предложения, пристигнали след определения 
срок, няма да бъдат обсъждани.

Срокът за предоставяме иа оферти е 8 (осем) дни от датата 
иа обнародването иа конкурса и се изпращат по поща или 
се подават лично ■ затворен плик с обозначение 'за лици- 
тация" иа адрес:

наги ще живееш в нашите съ- 
рца!

Поклон прод свотлата ти па
мет!

Вечно скръбящи: съпруг 
Станиша, синове Райчо и Ми
нко, дъщери Даниела и Рада, 
снаха Весна, зет Небойша и 
внуци Саша, Милан и Марияна

ОП "Търгокооп" ■ Димитровград, ул."Балканска" 109

ф15 ЯНУАРИ 1999 г.
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Йодно време кига наближеоше празниците, народят се уз- 
муа, пощурейе от купуванье, на све стране опашкье пред про- 
давиицете, да не дява господ кока йе дошъл судньият дън. Сви 
влаче торбе, нълне от вър до дио. Тека беше спротив Нову годин, 
спротив Първи май, спротив 29-ти ноември-Търговци търляю 
рукье и се надаю: че буде тринайеста плата.

Съга гледам но нродавиицете тена, без бутанье че придеш до 
тезгьават и че си узнеш сам кикво тражиш.

Спротив Нову годин се муам я тека у йедну продавницу, кига 
нской мс дърпи за рукап:

- Манчо, и ти ли пазаруйеш?
- Пазаруйем, ама повече зяпам! - обърну се я и видо Стоимена 

Прачкога.
- Кво чеш, истьнеле ни кьесийете!
- Па ко нема да истьнею, кига свакьи дън бъркамо по ньи! - 

ядоса се я. - Свакьи дън бабата ми дума: "Айде Манчо, иди узни 
това, иди узни онова, иду празници, че ни требе!" Кока после 
празниците нема да се живейе и нема да се куиуйе-

- Убаво спомену празниците! По-рано се знайеше: или че 
чекаш Новуту или че се готвиш за Божич. Ако си цървен че 
празнуйеш Нову годин, ако се кърстиш - Божич. Па имаше и 
светскьи и църковни календарна А гледай съга. Ония дън сречам 
циледжийе, свак мъкне календар кико кавийор, смотали гьи на 
трубе и варкаю ли варкаю. Питам йеднога дека и я може да 
дойдем до текъв календар, а он ми се жали: "Несу убави, нема 
гьи църковните празници унутра. Има календаре и с новите и 
със старите празници. Потражи от некою другу вирму!"-

- Па найде ли?
- Найдо! И кига га раствори глава ми се зазърте от празници. 

Бъдньи вечер и Божич по католичкьи, па Нова годин, па пра
вославни Бъдньи вечер и Божич, после Нова годин по старо_

- Абе кочка, ама ти си избери!
- Че си изберем на кукульевдън! На католичкьият се из- 

тресоше роднине от Совию, на Нову годин дойдоше синат и 
снаата с унучетията, а на православният Божич дойдоше сватат 
и сваата от Крушевац. При ньи свака слава - три дъна, та 
остануше и за Стеваноз дън. Кажу ми: "Приятелю Стоимене, 
твой йе имендан!". "Я не съм Стеван, а Стоимен!", кажем я, а 
они: "То ти йе и сто, исто!"-

- Па ти кво напран?
- Кво че праим? Щом кажу "исто", я поче тука сто, тамо и-сто, 

у трету продавницу и-сто, та отгьрме с неколко стоткье. По 
после кига поче и-сто за старуту Нову годин, и-сто за вторият, 
па и-сто за третия дън, та те докуде дойдо_

- Айде-айде, да смо живи и здрави! Не ни йе лоше да 
празнуйемо, доста смо се изработили!

- Ма не ми йе жал за празнуваньето! Човек требе да по
ра звърже и вързольете у душуту що гьи йе насъбрал през 
годинуту. Вача ме яд на другьи 1ЦО зинули: нема, па нема, па ни 
искараше голи и боси, та почеше от страну да ни доносе дронци 
кока слю циганье-

- Е-е-е?!

© © ©
Млад лекар: Госпожице, вие сте напълно зд

рава, само че... ще трябва да се ожените.
Пациентката: Да смятам ли това като предло

жение, г-н докторе?

3, яло^здрав хумора
- Госпожице, отделете в сърцето си поне едно 

кътче и за мен!
- Господине, моето сърце не е кооперация с 

отделни кътчета и апартаменти. Или цялото, или 
нищо!

© © ©
- О, къде ми беше главата, когато реших да се 

оженя за теб? - ядосано се пита съпругът.
- На гърдите ми! - отговаря съпругата.

© © ©
- Г-н адвокат, искам да се разведа с жена си.
- По каква причина?
- Жената ми има луничка над дясното си ко-

- Тогава ми позволете да заема цялото ви съ
рце!

- Не мога.
- Защо?
- Средствата ви са оскъдни за толкова скъпа 

квартира. ляно.
- Но това съвсем не е основателна причина за© © ©

- Сладка Лини, ако те нацелувам, какво ще 
правиш?

- Ще извикам братчето на помощ.
- Ами ако не чуе?
- Ако не чуе - толкова по-добре.

развод.
- Как да не е причина, когато моят приятел 

Петров ми съобщи за тази луничка!

Подбрал: Радко Димитров от Босилеград

СПАСЕН
И Разчистванерисую: Б Димитров

- Айде Манчо, кажи ми, може ли да циганчимо кига славимо 
по пе-шес празника одйеднуш, кига за тея две-три неделье не 
може пощено да си одънемо от йеденье и нийенье?!

- Сигурно не може!
- Е видиш ли, онядън дошли некикви госйе оди Совию и<к расправляю, дека тешко живейемо и дека они събирали нещо 

кико помош. А знайеш ли кво ни даваю: четкьице за зуби! Па 
те питам, ако смо толкова гладни и ако нема кво да йедемо, кво 
че чистимо с тея четкьице, а?

- Е, Стоимене, Стоимене, я не знам кому йе падло наум да 
завикуйе, ама ньему сигурно не требу четкьице за зуби, а цел 
намещай у главу!
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