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си^ВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ БЯХА подписани договори за възо- 
на натоАНЕТО НА разрушените и повредени сгради при агресията

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
ГЕРОИЗМА, ПАТРИОТИЗМА 

И СВОБОДОЛЮБИЕТО НА 
НАРОДА

ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЕКТИ ЩЕ 

БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДО 

ПЪРВИ НОЕМВРИ
Изграждане и саниране на най-важните пътища, жп липи, мостове, жилищни и обществени обекти 

на 12 локални в Сърбия *Някои работи ще бъдат завършени предсрочно *В първата фаза на 
обновлението ще участват 30 строителни, проектантски и производствени фирми *Днес Сърбия се 
оторанява с труд, увеличено производство, обновление и изграждане, заяви републиканският премиер 
Мирко Марянович

Президентът на Републиката Слободан Милошсвич изпрати
гор7щст7т”:ГГ™:еГзТвщНаТа ВОЙНа Н ГраЖ— »“ Ч=Р-

На въстаниците от 13 юли 1941 година и борците от Народоос- 
вободителната война сърдечно честитя 13 юли - Деня на въстанието 

народа в Черна гора против фашизма.
Тази забележителна историческа дата от самото начало на Вто

рата световна война ще остане като трайно свидетелство за 
героизма, родолюбието и свободолюбието на народа, който въ
стана в Черна гора на съвместна борба на нашите народи против 
фашизма и окупатора, по триумфалния път до свободата 
ния живот в мир.”

на

на

■ Ш
. -я_4ш з

и съвмест-

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ЧЕРНА ГОРА

ПРЕМИЕРЪТ БУЛАТОВИЧ 
ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА 

ВЪСТАНИЕТО
От подписването на договорите в Правителството

- Ние поехме задължението нистри на строителството и зе- чевац - Варварин; мост на Бис- 
да завършим до 1 ноември 1999 меделието, и Драголюб Милано- трица на пътя М-21; мост на жп 
година първата фаза на обнов- вич, генерален директор на РТС. линията Ниш - Прешево при вх- 
лението на страната ни, респек- Договорите бяха подписани от ода в Гърделишка клисура; мост 
тивно да възстановим инфраст- директора на Дирекцията Милу- Лим I на жп линията Белград - 
руктурни, жилищни и обществе- тин Мърконнч и ръководители- Бар; мост на жп линията Ниш - 
ни обекти на 22 локации в Сър- те на 30 строителни и проектант- Косово поле в с. Подина между 
бия. Това задължение изисква от ски фирми, които при това дек- Житораджа и Прокупие; мост

при Ватин на жп линията Бел
град -Вършац - югославско-ру
мънска граница; надлез над жп 
линията Белград - Ниш при Тру
пане; жп линия при Велико 
Орашйе и тунел при Мердаре на 
жп линията Ниш - Косово поле.

По повод 13 юли - Деня на въстанието на народа в Черна гора - 
председателят на Съюзното правителство Момир Булатович из
прати от името на правителството и от свое лично име сърдечни 
честитки до всички граждани на Република Черна гора.

”Тринадесетоюлското въстание е най-доброто потвърждение 
за историческата борба на черногорския народ за свободата, която 
е отбранявана и отбранена от всички видове угнетяванс и тирания. 
Припомнянето за тази дата е особено важно сега, когато нашето 
отечество - Съюзна република Югославия - е подложено на натиск 
и закани, включително и неотдавашната агресия на НАТО и 
престъпническото нападение срещу една суверенна и миролюбива 
страна”, се казва в честитката.

нас да насочим всичките си сили 
и способности към изпълняване
то на тези задачи. Именно това 
народът очаква от нас и съм уве
рен, че докрай ще оправдаем на
деждите му, заяви във вторник 
Мирко Марянович, републикан
ски премиер и председател на 
Управителния отбор на Дирек
цията за възстановяване на ст
раната, по време на подписване
то на договори между спомена
тата Дирекция и строителни, пр
оектантски и производствени 
фирми, които ще изградят и са- 
нират разрушените и повредени 
обекти. Марянович призова ст
роителите да се ангажират мак
симално с качественото и навре-

МИРКО МАРЯНОВИЧ: 
Възстииовявинсто на стрина
та е една от най-важните за
дачи и затова подхождаме 
към пея енергично и ефика
сно. Всички работи са регис
трирани, изготпена е необхо
димата документация и въз
становяването на обектите от 
нървити фази на обновлени
ето върви на ” пълни оборо
ти” . Днес Сърбия е голяма ст
роителна площадка. Днес Съ
рбия се отбранява с труд, уве
личено производство, обнов
ление и изграждане.

Върху тази работа сме съ
средоточили целокупния си 
творчески и трудов потенцн-

Възстановяването на моста 
при Бсшка на участъка Белград 
- Нови Сад от автомагистралата 
Е-75 ще бъде завършено два дни 
преди срока, т. е. на 17 - 18 юли, 
заяви Иван Мирич от Дирекци
ята за обновление на страната. 
Очаква се наскоро да бъде под
писан и договор за изграждането 
на понтонен мост в Нови Сад.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯТА НА 
ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ

Репуб-Прпвителств<Уго на Републи- работниците в
ликата, останали без рака Сърбия на заседанието си във 

вторник, председателствано от бота в резултат на военни 
премиери Мирко Марянович, ут- те действия, Законопроек 
очни предложение 
Народната скупщина на Сърбия, 
според което Парламентът тря- те върху дохода на граж
бва да проведе извънредна сесия даните. Законопроекта за
и по спешна процедура да обсъди изменения и допълнения в 
Законопроекта за потвърждава- Закона за акциза и данъка 
не на постановленията, които върху оборота и Законен- 
президентът на Република Сър- роекта за обезпечаване на 
бия беше издал по време на воен- средства за възстановява
ното положение, Законопрое- не на страната, се посочва 
кта за изменения и допълнения в съобщение на Мипистер- 
на Закона за контрол, уточня- ството на информациите в 
ване и издължаване на общест- РепубликаСърбия. 
вените доходи. Законопроекта 
за средствата за солидарност с

менно изпълнение на повере
ните им задачи.

Освен премиера Марянович, [ГМ«ШШГЕта за изменения и долъл 
нения в Закона за данъци

и го внесе в ал.
на подписването на договорите в 
правителството на Сърбия при
състваха и членовете на Уирп- ларираха готовност да завършат 
витеЛния отбор на Дирекцията тази твърде важна работа както 
Драган Томич, председател на е и планирано-до 1 ноември 1999 
Народната скупщина на Сърбия,
Миломир Минич, председател 
на Съвета на гражданите на Съ- зстановяваисто на следните обе- 

скупщина, Горица Гаев- кти: мост на Велика Морава кр- 
иодпредседател на Съвета на с> Миятовац; мост на Ясеннца 

на автомагистралата Е-75 при 
Велика Плана; надлез над жп лп-

година.
Подписани са договори за въ-

юзната
ич,
републиките на Съюзната скуп
щина и генерален секретар на 
СПС, Деян Ковачевич и д-р Йо- нията Лссковац - Враня във Вл- 
ван Бабович, републикански ми- лдичии хай; мост на Велика Мо

рава във Варварин, ма пътя Чи-

("Таиюг“)



ЖШЛ ОТ Ш1Г»1МИНИСТЕРСКА СРЕЩА НА Г-7, ММФ И СВЕТОВНАТА БАНКА

СВЕТЪТ Е ГОТОВ ДА ПОМОГНЕ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
ДЕЛЕГАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН 
ФОНД ПРЕБИВАВА В СОФИЯ

БЪЛГАРИЯ ДАВА 

ТЛАСЪК НА 

РЕФОРМИТЕ

* В програмата за хуманитарна помощ е включена и СР Югославия, а първата конференция на 
донорите ще се състои на 28 юли най-вероятно в Брюксел

Правителствата на западните държави и пред- Космет през следващите три години трябва да 
на международните финансови ни- бъдат вложени повече от 700 милиона долара го-ставите дите

ституцин на министерската среща на седемте май- дипшо.
развити страни в света Г- 7 в Брюксел изразиха Министрите па финансите от страните на Ен- 
готовност да окажат хуманитарна помощ на Кос- ропейския съюз рошиха обаче да бъде сформи

ран начален фонд от около 500 милиона евро, 
което с много по-малко от предварителните оце- 

не са включени и 150

мет и да се възстанови разрушеното стопанство 
при бомбардировките па НАТО.

На срещата на министрите на финансите па Г- нки. Наистина в тази сума 
7 присъстваха и представители на Международ- милиона евро, които до края на годината ще бъдат

използвани за най-спсшна хуманитарна помощ.

♦Ускорената приватизация привлича капитали от чужбина * Дефи
цити поради агресията срещу Югославия *3а тази година се пре
движда икономически растеж от около 2 процента

ликвидирането на губещите пре
дприятия спомогнаха да се за
пази интересът на чуждестран
ните инвеститори към Бълга
рия, подчерта Каконен.

Според българските очаква
ния чуждестранните инвестиции 
тази година трябва да достигнат 
един милиард долара. Реформа
торското правителство ускоре
но продава най-рентабилните 
предприятия, за да компенсира 
закъснението от изминалите де
вет години.

Шефът на Българската на
родна банка Светослав Гаврий- 
ски изтъква, че тази година Бъл
гария няма да се ”заборчлява:: 
допълнително, за да изпълни за
дълженията си по външния дъ
лг. За тази цел ще бъдат полз
вани собствените резерви, както 
и средства от вече договорените 
финансови аранжмани с между
народните кредитори. Тази годи
на България е отделила около 
половин милиард долара за из
плащането на част от главния 
дълг и лихви. Към 980 милиона 
долара са дълговете, които тря
бва да бъдат върнати през 1999 
година, докато общият външен 
дълг на България е възлезнал на 
9,37 милиарда долара към края 
на април. С чуждестранните кре
дитори, включително с МВФ, 
Световната банка и Европейск
ия съюз България е подписала 
договори за заеми между 500 и 
700 милиона долара. В началото

Българските реформи се пр
овеждат според плана и благо
дарение на това България ще от
чете икономически растеж през 
тази година, въпреки неблаго
приятните въздействия на кос- 
метската криза, оцениха експе
рти от Международния валутен 
фонд (МВФ), които тези дни 
пребиваваха в София.

Юха Каконен от мисията на 
МВФ оцени, че България ще 
преодолее последиците от агре
сията срещу съседна Югославия 
много по-бързо, отколкото се 
очакваше, и по-лесно ще задо
воли своите общи финансови по
требности.

Мисията на МВФ пристигна 
в София, за да оцени напредъка 
на българските реформи в съо
тветствие с изпълнението на 
тригодишното споразумение за 
финансиране на стойност 850 
милиона долара, което беше по
стигнато през септември мина
лата година. Очаква се МВФ да 
предложи ревизия нп българ
ските макроикономически прое
кции. за да бъде направено "мя
сто” за загубите на българското 
стопанство поради агресията 
срещу Югославия.

Бомбардирането на Югосла
вия прекъсна връзките на Бъл
гария с най-значителните й тър
говски партньори в Европа и 
увеличи транспортните разходи 
на българските износители. За
ради това платежният баланс на 
страната е претърпял месечни 
щети от около 70 милиона до
лара, преценяват от търговск
ото министерство на България.

Българското правителство е 
проектирало двупроцентов ико
номически ръст за тази година, 
въпреки че предварителните 
прогнози сочеха общ ръст от 3,7 
на сто. Последователната прива
тизация на държавните фирми и

ния валутен фонд и на Световната банка, е които 
беше договорена стратегията за възстановяване
то на Балканите, чисто стопанство претърпя ог
ромни щети поради кризата в Космет.

В програмата за оказване на хуманитарна по-

Све гойната банка изрази готовността си в пре
дстоящия период от 12 до 18 месеца да отпусне 
около 60 милиона долара за възстановяването на 
Космет. което трудно може да покрие минимал- 

мощ е включена и Югославия, а първата конфер- нпте разноски за стопанското възстановяване на 
енцня на донорите ще се състои па 28 юли, най- покрайнината, 
вероятно в Брюксел.

Участниците в срещата прецениха, че смет- държави и международните организации и мисти
ката за реконструкция на стопанството в Космет туции продължават да изчисляват каква помощ е 
ще бъде много по-малка от първоначалната. Не е необходима за възстановяването на Балканите сл- 
ясно обаче какво точно се крие зад тази форму- ед агресията на НАТО срещу Югославия, която 
лацня.Означава ли това, че ще бъдат отпуснати предизвика огромни материални щети.

Представителят на ООН за цивилни въпроси 
в Космет Бериар Кушнер, койкто също така при- 

Неотдавна Европейската комисия беше пре- съства на министерската среща в Брюксел покани 
ценила, че за възстановяването на целия балкан- всички участници да ускорят изпращането на по- 
ски регион през следващите пет години ще са не- мощта, която е необходима спешно за решаването 
обходими около 30 милиарда долара, а за оказване на множеството проблеми в покрайнината.

Очевидно е, че правителствата на западните

ио-малко пари от първобитната преценка или то
ва е реалната оценка на нещата?

на помощ и за реконструкцията на стопанството в

десет пъти по-голема площ. 
ъпреки всички анатемос
вания и пропагандни вой

ни, името на Югославия е не
отменно на международната 
арена. Това особено важи за 
спортната арена. На неотда
внашното европейско "сини
те" баскетболисти спечелиха 
бронзов медал, а на универ
сиадата в Палма де Майорка 
югославските студенти-бас
кетболисти станаха вицешам- 
пиони. За успеха на югослав
ския спорт допринесе и плу
вецът Владан Маркович, кой
то също така се завърна от 
Испания с отличие.
II а 11 август тази година 
I! I жителите на северното 
полукълбо ще имат възмож
ност да наблюдават едно ря
дко природно явление - слън
чево затъмнение. Пълният 
мрак посред бял ден ще про
дължи цели две минути в ед
на част на Унгария, докато на 
наша територия слънчевият 
диск ще бъде затъмнен "са
мо" 97%.

Предприемчивите унгарци 
правят усилени подготовки за 
оползотворяване на това 
"Божие дарение". Те се гот
вят да посрещат многобройни 
гости от чужбина, които не ис
кат да пропуснат това съби
тие, и вече подготвят най-ра
злични сувенири - от затъм
нени очила, през които може 
да се наблюдава явлението, 
до фланелки с рисунки на сл
ънчевото затъмнение. По то
зи начин северните ни съседи 
се опитват да наваксат поне 
част от загубите си в обла
стта на туризма, предизвика
ни от агресията на НАТО сре
щу СР Югославия.

в
ния - НАТО да оправдае агре
сията си срещу една сувер
енна държава, противно на 
Хартата на ООН, а Хърватско 
- да прикрие отговорността на 
своите генерали, срещу които 
в Хага се готви обвинение за 
злодеяния срещу сърбите в 
Крайна. И още нещо - креато- 
рите и на двата обвинителни 
акта са американски адвока
ти: г-жа Луиз Арбур е канадка, 
а главен съветник на прави
телството в Загреб е адвока
тът от Лос Анджелес Давид 
Ривкин.

1/^чгославската пролет се 
|\-/стори много гореща за 
някои наши хора, че се бяха 
принудили да потърсят дебе
ла сянка из Европа. С идва
нето на лятото горещините 
понамаляха и те побързаха да 
се завърнат и отидоха напра- 
во в Космет, за да обяснят на 
останалите там сърби кой е 
виновникът за техните мъки и 
страдания. Като народ с дъ
лга историческа памет, дома
кините посрещнаха "европей
ските си гости" по нашенски - 
с ритник в задника. Това при
нуди войниците от междуна
родните сили на КФОР да по
искат добавъчни върху над
ниците си, защото когато по- 
велителите им ги изпращаха 
в Космет, не им бяха казали, 
че там ще трябва да защи
тават сърбите изобщо, а камо 
ли да пазят сърбите от сърби. 
Раздвоените и без това уми- 
ротворители в южната сръб
ска покрайнина(с единия си 
крак в ООН, а с другия в 
НАТО) никак не могат да раз
берат това чудо.
/->лед обвинението на Хаг- 
ч_/ския трибунал срещу най- 
висшите държавни и военни 
ръководители в Югославия и 
Сърбия на 2 юли тази година 
последва и обвинението на 
Хърватско срещу СР Югосла
вия за агресия и геноцид про
тив тази екс югорепублика. 
Общият знаменател и на два
та обвинителни акта е пече
ленето на време и прикрити
ето на собствените злодея-

на този месец валутните резерви 
на страната са достигнали 2,6 ми
лиарда евро (2,67 милиарда до
лара).

Според Гаврийски за Бълга
рия би било най-добре в рамките 
на споразумението с МВФ да по-след повече от половин 

век приключи Войската и 
започва Берлинската репуб
лика. С тези думи германска
та преса приветства пресел
ването на парламента и пра
вителството от крайния за
пад в крайния изток на Гер
мания, от тихия градец на ре
ката Рейн и родното място на 
Бетховен в старата столица 
милионния Берлин.

Богатата германска дър
жава изразходва за това пре
селване скромните няколко 
десетки милиарда марки.

лучи допълнителни средства ме
жду 100 и 150 милиона долара, 
които да бъдат теглени, ако се 
окаже нужда за това.

ПОРАДИ УВЕЛИЧЕНИТЕ 
ЦЕНИ НА ПЕТРОЛА НА 
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

ПОСКЪПВА 
БЕНЗИНЪТ В 

БЪЛГАРИЯ

СТАРИ ЗНАЦИ 
НА ВОЕННИТЕ 

ЗНАМЕНА
Българската армия си връ

ща знаците от царските време
на на военните знамена, пише 
софийският вестник ”24 часа 
Според тоя вестник на военните 
знамена с големи букви ще бъде 
написано съкращението ”БА 
(Българска армия). Някога 
това място пишеше ”Б III” сък
ращение от цар Борис III, който 
през Втората световна война 
застана на страната на Хитлер.

На военните знамена ще бъ-

Най-голямата българска пет
ролна рафинерия ”Нефтохим” съ
общи, че поради поскъпването 
суровия нефт на световния пазар 
ще повиши цената на бензина с 15, 
а на дизеловото гориво с 30 на сто. 
Бензинът А-91 поскъпва от 0,80 на 
1 лев (0,52259 долара) за литър, до
като цената на дизела ще бъде по
качена от 0,58 на 0,80 лева. Безо- 
ловният бензин А-98, който е и 
най-качествен, поскъпва от 1,15 на 
1,30 лева, а А-95 - от 0,86 на 1,05 
лева за литър.

”Нсфтохим” задоволява около 
80 на сто от потребностите за го
риво на българския пазар.

на на

3а ремонт на царския палат 
в Кремъл, първият след 

150 години, Русия отпусна мн
ого по-малко - едва 335 мил
иона щатски долара. На вси
чки упреци, че в кризисно вр
еме се пилеят пари, в Москва 
отвръщат, че толкова поха
рчили и американците за ре
монт на Белия дом, само че 
царският палат в Кремъл има

де върнат и надписът "С нас е 
Бог”, който беше извозен на пъ- 

освобожде-рвитс знамена след 
нисто на България от петвек
овното турско робство, по вре- 

княз Алек-мето на първия 
епндър Батенберг.

В. Богоев
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п!^Р.АЛ ОКАЧИМ ЧЕСТИТИ 
ВЪСТАНИЕТО В ЧЕРНА 13 ЮЛИ - ДЕНЯ НА

ГОРА
на к^ЕНИЕ НА ИНФОРМАМИОННАТА СЛУЖБА КЪМ ГЕНЕРАЛЩАБА

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

СВОБОДОЛЮБИВИТЕ 

ТРАДИЦИИ
БРОЯТ НА ВОЙНИЦИТЕ В ЧЕРНА 

ГОРА НЕ Е УВЕЛИЧЕН, А Е 

НАМАЛЕН ЧУВСТВИТЕЛНОНачалникът на Генерал- 
щаба на Югославската войс
ка, армейският

Югославия от окупатора и да 
доха голям принос за военно 
то поражение на фашизма.

За трети път през 
народите и гражданите на 
Черна гора и Югославия бяха 
принудени с оръжие в ръката 
да бранят държавния 
енитет и

нашето отечество ^ всъщност се стреми да прикрие деструктивните си намерения към

генерал Дра
голюб Ойданич от името на

тоя векличния състав на ЮВ и от св
ое лично име на всички граж
дани на Черна гора и специа
лно на борците от НОВ 
тити 13 юли - Деня на въс
танието в

пания стмт/ИгрП1пЛИТИЧеСКО'Пт&ОПаГаНДНата кам" личила числеността на своя състав в Черна 
ска отлепим нпй ГОСЛТЯ И ^гославската вой- гора. Напротив, след отменянето на военното 
Нд н 1тА 1™ СШИ °Фициални представители положенние войската е намалена чувствител-
въчмпжнппт „ оянно повтарят, че уж съществува но. Като последователно деполитизирана 
па изва пипт юзната власт и Република Сърбия държавна институция Югославската войска и 

' са пбттт п* ^еСИЯ сРещУ Република Черна го- занапред ще се владее в унисон с конститу- 
пане ка,х4 т\»и понеделник службата за информи- ционните определения и задълженията при 

п ералща а на Югославската войска. отбраната на родината, се подчертава в съо-
В този контекст се подчертава, че в тази репуб- бщението. 

лика чувствително е Повишен броят на войниците 
на Югославската войска. Според

чес- сувер-
интегритет. В про

тивопоставянето наРепублика Черна многок
ратно по-числения и техниче-

гора.
"Въстанието г- 

Република Черна гора 
вобождението на страната от 
окупатора имаше голямо ис
торическо значение в борба
та против фашизма и пред
ставляваше силно потвърж
дение на светлите свободо
любиви традиции на черно
горския народ.

Народите и гражданите на 
Сърбия и Черна гора, единни 
през Народоосвободителна- 
та война, обективно поглед
нато понесоха най-голямото 
бреме за освобождението на

на народа в 
: за ос-

ски надмощен агресор, през 
най-неравноправния 
жен

въоръ-
конфликт в историята 

човечеството Югославската 
войска, заедно с единиците на 
МВР и сплотена

Политическо-пропагандната кампания на 
американската НАТО е насочена към това да продълбочи 

ропаганда през последните дни техният брой бил политическите конфронтации в Черна гора, 
увели ген уж четирикратно. В този смисъл през както и между Съюзното правителство и ре- 
“НИТе ^НИ СП повтоРени и заканите на публиканските власти в Белград и Подгорица.

’ че се стигне до интервенция на този С постоянното насърчаване на политическ- 
военен алианс, доколкото се направи опит за осу- ото напрежение и особено с обвиняването на 
етяване на дейността на легално избраното пра- Югославската войска НАТО 
вителство в 1ерна гора, се казва в съобщението, стреми да прикрие деструктивните си намер- 

енералщабът на Югославската войска най- ения към нашето отечество, се казва в края на 
енергично отхвърля такива политическо-пропа- съобщението, 
гандни инсинуации. Югославската войска не е уве-

на

с народа и 
гражданите на Сърбия и Че
рна гора отбрани суверените
та, териториалната цялост, 
независимостта, конституци
онния ред и достойнството на

всъщност се

народа и гражданите и потвъ
рди войнишката чест на на
шите въоръжени сили”, се 
казва в честитката на генерал 
Ойданич.

СРЕЩА НА ОКРЪЖНИТЕ И ОБЩИНСКИ ЩАБОВЕ ЗА ЦИВИЛНА ЗАЩИТА В 
ТОПЛИШКИ И НИШАВСКИ ОКРЪГ

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 

СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ В КОСМЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СУБНОР ЧЕСТИТИ 13 ЮЛИ 
НА КОМАНДВАЩИЯ ВТОРА АРМИЯ НА ЮВ

С ГЕРОИЗМА СИ 

ВОЙСКАТА ВЪОДУШЕВИ 
СВЕТА

* Заместник-комендантът на Републиканския щаб за цивилна защита в Сърбия Радиша Джорд 
каза, че положението в южната сръбска покрайнина се подобрява ежедневно

жевич

Акцията за стабилизация на 
обстановката в Косово и Метохия,

I мет на хората от всички национал- 
! ности. Поради това отправяме още 
| веднъж апел към всички, които бя- 
I ха принудени да се изселят, да се 
; завърнат сега назад в Космет. Раз- 
I бира се, че все още има и пропуски 

в работата на локалната власт, но 
няма никакво съмнение в това, чс 

: тс щс бъдат премахнати и всичко 
ще започне да функционира нор- 

I мално, каза Джорджевпч и добави, 
че с успешното функциониране на 
органите на локалната власт ще се 
види, че досегашната дейност на 
Правителството на Сърбия и не
говите функционери в Космет, по
мощници и замесник-министри, за
едно с председателя и членовете 
на Временния изпълнителен съвет 
в Косово н Метохия, не са били 
напразни. Осигурява се редовна 
здравна защита, снабдяване с прод
оволствия и други потребности, та
ка чс твърде скоро и всички други 
обществени служби щс започнат 
да предлагат услугите си на гриж

ел,трудници на терена полага го- пените и изселени лица. Довери- даните, каза заместник-комендан- 
лсМи усилия за функционирането сто, което съществува в момента тътна Републиканския щаб за гра
ня локалното самоуправление и към мирното споразумение м него- жданска защита Радиша Джор- 
нормализация на живота. Започна пото прилагане, е най-голямата га- джевпч на срещата в Ниш. 
реализацията на договора за фор- раиция за съвместния живот в Кое-

В по-голямата част на 
Косово и Метохия, къдстокоято се води съвместно от Пра

вителството на Република Сърбия са създадени условия за 
и международните умиротворите- | безпрепятствена работа и 
лни сили КФОР се провежда ус- | 
пешно, в резултат на което обста-

Председателят на СУБНОР и неговата свобода. Ние се гор
на Югославия Мило Маркович деем от това, че Югославската 
изпрати честитка до командва- войска и нейната Втора армия 
щия Втора армия на Югослав- изпълни докрай патриотичния 
ската войска, генерал-полковн- си дълг към отбраната на наша- 
ик Милорад Обрадович, по по- та родина, 
вод 13 юли, най-великия празник
в славната история на Черна го- виха като продължители на ве

ликото дело, започнало на 13 
"Юлските огньове показаха, юли 1941 година, а с героизма си 

че черногорският народ е дос- тази войска въодушеви света”, 
тоен наследник на рицарските си се подчертава в честитката, 
предци в борбата за отечеството

лична сигурност, работят 
голям брои здравни работ-

новката в южната сръбска покрай
нина сс подобрява ежедневно. То
ва заяви на срещата в Ниш с комен
дантите на окръжните и общински 
щабове за цивилна защита в съ
бота заместник-комендантът на 
Републиканския щаб за цивилна 
защита Радиша Джорджевич.

- С реализацията на сключени
те неотдавна спогодби за устано
вяване на цивилна власт и местни 
полицейски сили се върви по най- 
добрия път към успешното про
веждане на мирното споразумен
ие за Косово и Метохия. През по
следните три дни ис с имало ни
какви инциденти, но понеже обста
новката всс още с нестабилна, пра
вителството на Сърбия със своите

ници.
В настоящия момент 
повече от 500 лскара и 
няколкостотин други 
здравни работници работят 
в Космет. Освен тях в 
покрайнината действат и 
голям брой хуманитарни 
работници, които създават 
условия за нормален живот. 
Това е най-голямата 
причина за обръщението 
към всички изселени лица 
да се завърнат в Косово н 
Метохия, каза 
Джорджевпч.

Войската и народът се проя-

ра.

ОТБЕЛЯЗАН Е 13 ЮЛИ - ДЕНЯТ 
НА ВЪСТАНИЕТО НА НАРОДА 

В ЧЕРНА ГОРА
Централното републиканско нина-борец в Горица венец по- 

тържество по повод 13 юли - Де- ложиха президентът на Черна 
въстанието на народа в Че- гора Мило Джуканович, слсд то

рна гора, организирано от СУБ- ва делегации на републиканския 
НОР-а в тази Република, се със- и общинския отбор на СУБНОР

и на Командването на Втора ар
мия на Югославската войска, 
както и представители на по-

ня на
миранс на митнически власти към 
Република Албания, а в най-скоро 
време ще се увеличи полицията, 
която да се грижи за опазването па 
обществения ред и мир. Очакваме 
в началото на следващата седмица 
поне 70% от всички сили да бъдат 
комплектувани и да започнат да 
действат, каза Джорджевич.

Говорейки за завръщането па 
сърбите и черногорците, временно 
прогонени и изселени от Космет, 
Радиша Джорджевич посочи:

- Всички официални лица, ко
ито се намират в Косово и Метохия 
се изясниха за това и вече действат 
да обезпечат условия за безопасно 
и сигурно завръщане но домовете 
им в Космет на временно прого-

тоя във вторник в местността 
Дрезга в Пипери, недалеч от По
дгорица.

Край паметника на партиза- литическите партии.

ОТКАЗАЛ ВОЕННА ПОЧЕСТ
ГГри полагането на венец пред паметника на партизанина- 
борец в Подгорица президентът на Черна гора Мило 
Джуканович отказал военните почести - съобщи Командва-

Втора армия на ЮВ. Както се посочва в съобщението, 
предвидени по Правилата за служба 

ЮВ като почест на борците за свободата и за честта на 
отечеството. Това е първият случай след Втората световна 
война президент на Черна гора да положи венец без военни 
почести, подчертава Командването на Втора армия.

нето на 
военните почести са в

От бомбите на НАТО в Старческия дом в двора на санаториума в 
Сурдулица загинаха трима души
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В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

КОЛЕВ ПРИЕ ГЕНОВ И СТАНИШЕВ СПАЗВАНЕ НА 

СРОКОВЕТЕ И 

РЕДОВНИ ЗАПЛАТИ

публиката сега имат отрицате
лно отношение към официална
та българска власт и България 
като цяло.

Преди да пристигнат в Дими
тровград, Генов и Станишсв съ
щия ден пребиваваха в Белград, 
където бяха приети от Горан Пе- 
рчепич, член на ИО на Главния 
отбор на СПС. По време на ра
зговорите в Белград, както ни 
осведомиха Генов и Станишев, е 
разговаряно за по-нататъшното 
сътрудничество между СПС и 
БСП. Перчевич и сътрудниците 
му са отдали признание на БСП 
за принципната й позиция по ко- 
сметската криза и категорично
то осъждане на агресията на 
НАТО срещу СР Югославия.

Б. Димитров

Иван Генов, член на Изпъл- Той благодари па БСП за соли- 
ннтелиото бюро към Висшия дирносттп и приятелското й от- 
съвет на Българската социално- пошепне към югославските пар- 
тическа партия (БСП) и депутат оди но време па трудните военни 
в Народното събрание на Бъл- дни. В същото време Колев под- 
гария, и Сергей Станишев, заве- черта, че отношението на акту- 
ждащ отдела за международно алпата бз>лгарека власт 
сътрудничество на БСП, преби- Югославия с било крайно нек- 
ваваха в началото на миналата 
седмица в Димитровград, където вало от една съседна и славянска 
бяха приети от председателя на страна.
Общинския отбор на Социалис
тическата партия на Сърбия м-р градските социалисти уведоми 
Драган Колев. По време на раз- гостите си, че след решението на 
говора, в който участва и секре- България да предостави възду- 
тарят на ОО на СПС Часлав Ма- шното 
нонлов, м-р Колев запозна гос
тите от БСГ1 с актуалната об- Сърбия са започнали масирани 
етановка в Димитровградска об- бомбардировки от злосторни- 
щина, както и е обстановката в чееките самолети па алианса 
общината по време на натовска- вследствие па което голяма част 
та агресия срещу нашата страна, от жителите на общината п ре-

к-вм Профитниит център КОБОС в Босилеград продължава да работи 
добре, защото 516-те работници ритмично изпълняват плана

ни. Защото договоренизс срок
ове с нашите купувачи, без оглед 
дали са те от чужбина или ггьк от 
страната, непременно трябва да 
се спазват. Засега, в първите дни 
от новия цикъл, успешно реализ
ираме планираното. В това от
ношение ежедневно следим из
пълнението на нормите, като 
при това нито за миг не прене
брегваме качеството на продук
цията, каза Първан Стоев, ди
ректор на босилеградската кон
фекционна фабрика.

оректио и че това не се е очнк-
В това нлй-стабилно засега 

предприятие в Босилеградека 
община производственият проц
ес протичаше нормално и преди, 
и по време на неколкоссдмичии- 
тс бомбардировки на НАТО. Ка
кто подчерта директорът на бо- 
силеградския профитен център 
Първан Стоев, това се дължи на 
дългосрочната делова политика 
на ХК ЮМКО както при оси
гуряването на суровини, така и 
при пласирането на произведе
ната продукция.

- През изтеклия производст
вен цикъл от 22 труднодни про
изведохме 24 000 бройки разли
чни дрехи и изпълнихме произ
водствения план за този период с 
92 на сто. От тази продукция 45 
процента бяха предназначени за 
чуждестранни купувачи, с които 
вече от дълго време поддържа
ме делови отношения, а остана
лите 55 на сто за домашни ку
пувачи. Сега подготвяме нова 
партида за същите купувачи, но 
количествено с няколко проце
нта по-голяма. Заради това, ако 
се наложи, освен редовните две 
смени, ще въведем и междусме-

Председателят па димитров-

си пространство па 
НАТО, н югоизточната част па

Нека добавим, чс в КОБОС 
досега редовно взимат заплати
те си, а средната заплата за из
теклия месец възлиза на 1000 ди
нара. Малка е, но ако се имат 
предвид заплатите в останалите 
предприятия и фирми, тя е сра
внително добра. Всички работ
ници получават топла закуска, а 
успешно продължава да изпъл
нява своята функция и солида
рният фонд, сформиран на ниво 
на Компанията, от където се по
дпомагат материално слабите 
или болни работници.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЮЛ В БАБУШНИЦА

ЩЕ СЕ ОТБРАНИМ ОТ ПЕТАТА 

КОЛОНА И МОРАЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
*ЦРУ финансира не само медии, но и хора с югославски паспорт, заяви Иван Маркович, член на 
Дирекцията на ЮЛ *СА1Ц дават много повече пари за свалянето на сегашната власт в Югославия, 
отколкото за възстановяването на разрушеното, изтъкна Братислава Морина

Иван Маркович, секретар и 
говорител на Дирекцията на 
ЮЛ. Той подчерта, че ЦРУ фи
нансира нс само медии, но и хора 
с югославски паспорт. Финанси
ра дезерт ьори, пък и хора, които 
носеха и генералски чинове.

Маркович също така каза. че 
Югославия е обкържена със си
лни предаватели, с помощта на 
които се цели да бъдат предизви
кани вълнения в страната. Пе- отколкото за възстановяването 
тата колона иска да предизвика на разрушеното, 
тези вълнения. Ние ще се отбра
ним от петата колона и морал
ните отпадъци. Отговорът на 
народа е, че трябва да се пазят 
придобивките на нашата страна 
от войната, а това са единството 
и солидарността. Социалната 
програма на ЮЛ предвижда най- 
напред да се окаже помощ на хо
рата, които останаха без своите 
къщи и работни места. Това ще 
потвърдим и чрез акцията ”ЮЛ

през юли”, изтъкна Маркович.
Братислава Морина каза, че 

външните и вътрешни врагове 
се стремят да внесат раздор осо
бено на местата, където е на вл
аст коалиция ”Заедно”. Вълне
ния няма в онези общини, в 
които е на власт ЮЛ. подчерта 
тя и допълни, че САЩ дават 
много повече пари за свалянето 
на сегашната власт в Югославия,

Общинският отбор на Юго
славската левица в Бабушница 
проведе на 7 юли заседание, на 
което присъстваха членовете на 
Дирекцията на ЮЛ Братислава 
Морина, Иван Маркович и Сла- 
джана Стаменкович. На заседа
нието беше разисквана полити
ческата ситуация в страната.

- Седми юли - Деня на въс
танието на народа на Сърбия, 
уважаваме като наша традиция и 
няма да я забравим, но няма да 
забравим и 78-те дни, през които 
беше бомбардирана нашата ст
рана. Успяхме да запазим дър
жавата и народа, защото се про
тивопоставихме на 19 най-разви- 
ти страни в света. Не позволихме 
да бъдем ничия колония. Изли
заме с чисто лице, но не видяхме 
лицето на ония, които ни бом
бардираха три месеца. Това е ре
зултат от народния отпор. Бори
хме се и се отбранихме - каза

м. я.

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКОТО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ
ЛИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДАВАТ:

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА 

ТОК ЗА ОТОПЛЕНИЕ!Петар Йончич, председател 
на Окръжния отбор на ЮЛ, каза, 
че една от най-важните задачи е 
съживяването на стопанството в 
Бабушница, както и борбата 
против вътрешния враг.

- Всичко трябва да направим 
със собствени сили, защото Бог 
никога не е минавал през Луж- 
ница - подчерта Йончич.

Достатъчно ток за затопляне 
на къщите и апартаментите през 
предстоящия зимен сезон няма 
да има, така че днмнтровградча- 
ни още сега трябва да се съо
бразяват с този факт. изтъкват 
ръководителите в димитров
градския клон на Електрораз
пределителното. И в тези летни 
дни, предупреждават те. жители
те на общината трябва да пестят 
тока колкото е възможно пове
че, тъй като електроенергийна
та ситуация в републиката про
дължава да е доста сложна.

По отношение на снабдява
нето с електричество, жителите 
на общината по време на натов- 
ската агресия са се възползвали 
от едно щастливо за тях обстоя
телство: токът, произведен във 
”връшната” хидроелектроцен
трала в Завой (край Пирот), не е 
насочван към вътрешността на 
страната поради повредите на 
електроенергийната инфраст
руктура, предизвикани от нато- 
вските бомбрдировки. След като 
бъдат възстановени разрушени
те инфраструктурни обекти, то
кът от завойската хидроелект
роцентрала отново ще започне 
да се насочва към вътрешността 
на страната, така че жителите на 
Димитровградска и още някои 
общини в Пиротски окръг, по 
отношение на снабдяване с елек
трически ток, ще споделят 
съдбата с останалите жители на 
републиката, казват в Електро
разпределителното.

В димитровградския клон на 
Електроразпределителното уз
наваме и това, че щетите на 10-
киловолтовия далекопровод за 
районите на Забърдието и Ви
сока и трафопостът в мест
ността Козарица, които бяха 
подложени на въздушните удари 
на натовските самолети, са пре
ценени на 473 хиляди динара. 
Сформираната работна група, 
съставена от представители на 
Електроразпределителното и 
местни предприятия, ще обсъди

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СУБНОР

ПРЕДАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ 

РАЗОБЛИЧАВАТ И НАКАЗВАТ
проекта за възстановяването на 

обекти.разрушените 
включително и разрушения ре
транслатор на Козарица.

Б. ДимитровДеня на въстанието - 7 юли - 
димитровградският 
отбеляза с тържествено заседа
ние на Общинския отбор на тази 
организация, на което присъст
ваха председателят и подпредсе
дателят на ОС в Димитровград 
Никола Стоянов и Васил Вел
чев, председателят на ОО на 
СПС в Димитровград м-р Дра
ган Колев и други гости.

Откривайки тържественото 
заседание на борческата органи
зация, председателят й Еленко 
Петров обърна в речта си най- 
голямо внимание на злосторни- 
ческата НАТО агресия срещу 
нашата страна и изтъкна, че зло
деянията на убийците от НАТО 
не са разколебали сплотеността 
на нашия народ. Петров каза, че 
силата на народите, които жи

веят в Сърбия и силата на най- 
значителните партии,които дей
стват у нас, лежи тъкмо в тях
ното единство и подчерта, че 
предателите на своята страна ще 
бъдат разобличавани и адекват
но наказвани, както и винаги в 
историята.

От името на димитровград
ските социалисти преисъства- 
щите членове на СУБНОР при
ветства и им честити празника 
м-р Драган Колев. ”Със сърца
тост, героизъм и силна воля до
казахме, че можем да отбраним 
родината си. Отбранихме нейн
ия суверенитет и териториален 

гритет, както и нашата сво
бода”, каза между другото м-р 
Колев. Той изрази надеждата си, 
че идните поколения, за разлика 
от сегашните, ще живеят в мир и

изтъкна, че именно бойците, ко
ито непосредствено са участвали 
в отбраната на страната, в пред
стоящия периодтрябва да станат 
носители на нейното възстанов
яване и бъдещо развитие.

От името на общинското ръ
ководство и гражданите на Ди
митровградска община присъст
ващите на заседанието борци бя
ха приветствани и от председа
теля на ОС в Димитровград Ник
ола Стоянов.

След заседанието делегация 
на димитровградския СУБНОР 
и посочените обществени и по
литически дейци положиха вен
ци на паметната плоча на сгра
дата на димитровградското ос
новно училище.

СУБНОР

Трудовата единица на Елек
троразпределителното 
Лесковац в Босилеград 
дни започна да ” чете” с 
трометрите на 4145-те кон
суматори на електричество, 
за да изчисли сметките за из
разходвания ток за периода 
от 1 май до 30 юни тази го
дина. Електропотрсбители- 
тс могат и сами да проверят 
състоянието и да осведомят 
инкасаторската служба иа 

! ”дистрибуцията”.

от
тези

елек-

инте

м. я.
Б. Димитров

16 ЮЛИ 1999 г.



в БАБУШНИШКОТО

ЗАПО«п ^БОТЯТ’ ДРУГИ
ЗАПОЧВАТ, ТРЕТИ СТОЯТ

кохоП"ГвТ0°пВ0 пбабуШ™ш- ма ”Лисца” - - - 
се различава много отТвТГо“ “Гсе 

региона, ма
за опрс-

СТОПАНСТВО
бачево

ГОЛЯМО СЕЛО С МАЛКО ЖИТЕЛИ
* ГКПП ” аи-голе”,,тс мо " Димитровградска община от година на година все повече се обезлюдява. 
(Ьи к ( РаДи,,а > обектите на фирмата ” Балкан”, обектите на многобройнитс спедиторски и други 
нямат никакваИп>ВЦе<^еРМаТа ” Сточар” са постРоени на територията на МО Бачево, но жителите

в момента работи с 
мощности, но от 15 

тч* «от, активизират пълни- 
те капацитети на фабриката. 

Маи-трудно е положението 
фирмите, които работят на 

ешлеме (лон работи). Тъй 
липсват

таналите общини на 
кар ме тук има белези 
делена стабилност 

Н ай—гол я м ата

Както и почти всичките 
Димитровградска община, 
крайграничното село Бачево, раз
положено на 7-8 километра от це
нтъра на общината, лска-полска 
сс обезлюдява. Според площта, 
която заема, Бачево е едно от най- 
големите села в Димитровградска 
община, но според броя 
лите то е едно от най-малките и 
най-рядко населените. В

които биха се събрали от него биха 
били символични. Само един 
бачевчанин, постоянно живеещ п 
селото с зает (работи в "Пскара”). 
3 жители на селото получават 
работнически, а 9 селскостопански 
пенсии. Единственият младеж е 
29-годишният Драган Петров, без
работен гостилничарски работн
ик, ерген, понастоящем занима
ващ се със земеделие.

Общо 12 къщи в селото са оби
таеми, докато останалите са напус
нати отдавна. В опустелите и об- 
храснали с трева и храсталак стари 
къщи сега намират подслон дивите 
животни, бродещи по хълмистите 
части на селото. В отчаяно със
тояние е и сградата на някогаш
ното бачсвско училище, в което 
преди десетилетия са сс учили сто
тици млади бачевчани. Доколкото 
някой от селяните не го информи
ра за какъв обект става дума, чо
век, който за първи път идва в се
лото, трудно би могъл да разбере, 
че къщата със счупените врати и 
прозорци е бившето местно осно
вно училище. Върху една почти на
пълно закрита от огромния 
шубрак стена на училището може 
да се разчете лозунг, написан с чер
вена боя, белег на младите бри
гадири, които в тези краища преди

села в 
така и

много години са провеждали 
трудовите си младежки акции. 
Училището е закрито към края на 
70-те години.

Гранично-пропусквател ният 
пункт "Градина”, комплексът на 
"Балкан”, обектите на многоброй- 
ните спедиторски и други фирми 
край граничния преход са постро
ени на територията на МО Бачево, 
но от това селяните не извличат 
никаква полза. И овцефермата на 
"Сточар” в Бачевско поле, разби
ра се, е в пределите на тази МО, но 
в нея не работи пито един жител на 
МО, нито пък самата МО има ня
каква полза от тази ферма. Този 
факт обаче красноречиво показва, 
че в селото има благоприятни ус
ловия за животновъдство. Преди 
няколко десетилетия тук са отгле
ждани няколко хиляди глави дре
бен добитък, много крави, свине...

Понастоящем ситуацията е 
тревожна предимно поради това, 
че селото от година на година ос
тава без жители. Доколкото нещо 
не се промени, а трудно ще се про
мени, след няколко десетилетия 
дядовците ще обяснява'1’ на своите 
внуци, че тук някога се е намирало 
село Бачево.

във
обществена

фирма в общината, "Тигар” 
преки определени

както
чуждестранни поръч- 

КИ, има застой в работата, до- 
като нещата не се оправят. Това 
са Първи май-Стандарт” и ”Те- 
кстилколор” Тези дни пълно
ценно започва работа и тухлар
ницата Юпитер”, която е взета 
под наем от частен предприемач.

, в-ь-
трудности, в 

момента работи почти нормал
но. Съща е констатацията и ко
сато става дума за химическата 
индустрия ”Лужница”. Благода
рение на факта, че 
производствени програми, тя ра
боти постоянно. Известната и 
извън границите текстилна фир-

на жите-

има няколко момента
в селото живеят 20-ииа човека, бо
лшинство от които са в напреднала 
възраст. Един от тях е и предсе
дателят на МО Драгомир Дончев. 

- Селото, което
А.Т.

се състои от 
няколко махали, се нуждае от мно
го комунални работи, но ние, жи
телите му не сме в състояние сами 
да ги проведем, изтъква Дончев. 
Според него най-приоритстно е да 
се разширят и уредят махленските 
пътища, да се въведе вода във вси
чки обитаеми къщи, да се извърши 
телефонизация на селото и т.н. Без 
помощта на общината обаче вси
чки тези планове си остават в сфе
рата на пожеланията, констатира 
кметът Драгомир Дончев.

Не само работна ръка, но и фи
нансови средства липсват ма МО, 
която за разлика от повечето МО 
в общината не е въвеждала местно 
самооблагане, понеже средствата,

” МЕТАЛАЦ” ОТКРИ 

МАГАЗИН

Б. Димитров

МЛЕКОМИНЦИ

НАСКОРО НОВ ПЪТ ДО ГЬОРИНА 
МАХАЛА

Магазинът на "Металац" в Димитровград

Една от най-малките, но за 
която спокойно може да се каже, 
че е сред най-стабилните общес
твени фирми в Димитровград, 
безспорно е предприятието "Ме
талац”. От занаятчийска работ
илница за оказване услуга на гр
ажданите днес то е едно от малк
ото предприятия в страната, ко
ето произвежда качествени ме
бели от пластфициран метал и 
оборудва офиси,магазини и др. с 
такива мебели. Освен това при
ема и поръчки.

На 9 юли тази година пред

приятието откри собетвен мага
зин за продажба на мебели и дру
ги свои изделия в Димитровград, 
на улица "Балканска” 42. Ма
газинът се намира в партера 
управителната сграда на "Кому- 
налац", в бившия магазин на 
"Ангропромет" от Пирот. На 
площ от около 50 м3 са изложени 
всички видове мебели и остана
лите изделия на "Металац”. Ма
газинът всъщност е и изложбен 
салон.

На седем-осем километра от Босилеград, по 
течението на Драговищица се намира село Млек- 
оминци. Разположено е от двете страни на реката и 
международния път Босилеград - Кюстендил. Селото 
има около 40 домакинства, преди всичко селскос
топански производители - животновъди. По думите 
на секретаря ма Съвета на местната общност Ангел 
Илиев, всяко домакинство отглежда по две-три 
крави, а десетина и по няколко овце. Характерно с 
това, чс овцете от година на година все повече 
намаляват. Причината е съвсем проста: останалите 
по двама души по-лесно се справят с едрия добитък, 
отколкото с овцете. А и вълците често им пакостят.

13 селото коситбата вече приключва, а след десет
ина дни ще започне и жътвата. Илиев казва, че сеното 
е по-добро от миналата година. Времето обаче не 
беше подходящо за коситба, така че тя доста 
продължи.

40-те млекоминскп домакинства сс разпределени 
в три-четири махали, а най-голямата между тях е 
Гьорина махала е 16 домакинства. Тази година мест
ната общност беше планирала да построи път до тази

махала. Времето обаче отсрочи и това начинание, 
така че то ще започне тези дни.

- В общината категорично ми обещаха, че след 
няколко дни ще започне изграждането на този път. 
Става въпрос за ново трасе на пътя, защото 
досегашното се оказа неподходящо. И най-слабият 
дъжд изравя пътя дотолкова, чс той става непро
ходим. Сега смс променили трасето и сс надяваме, чс 
щс оцелее и на по-силни пороища - подчерта секре
тарят на Съвета на местната общност.

Миналата година млекоминчани прокараха път 
до махалите Шупарци н Костенец, уредиха 
училищния двор, а преди това докараха в него хубава 
питейна вода.

По време на военното положение местната 
общност успешно изпълни задълженията си около 
разпределението па хранителните продукти. Сега 
предприема необходимите мерки за облекчаване 
положението на 6-ма бежанци от южната сръбска 
покрайнина.

на

А.Т.

БАБУШНИЦА

ПОДГОТОВКА ЗА ЖЕТВАТА
м. я.

Макар чс в Бпбушнишка об- пет литра са за превозване на ко
мбайните от едно място до друго, 
а останалите 25 литра за жетва-

щина жетвата започва по-късно.
ИНТЕРЕСНО И - ОПАСНО• вече са проведени няколко засе

дания на общинския щаб за сел- та. Комбайнсрите получават го- 
ско стопанство, на които е раз- ривото всеки де!!, като при това 
исквана подготовката за приби- е нужно да документират про

ведените работи от предишния 
ден. Всеки собственик на ком
байн сключва договор и само въз

КВАРТАЛ ” ГРЪМОТЕВИЦА”
ране на зърното. На последното 

, са присъствали и председатели
те на МО и директорите на зе
меделските кооперации.

На територията на общината лючи в жетвата и да получи го- 
имп около 2500 хектара, засети с риво. Тази година се очаква сре-

ден зъриодобив от около 3000 кг

колега Стефан Николов, а през последните три го
дини гръмотевица удари още две къщи в този квар
тал. И макар че почти в центъра на квартала се на
мира Старческият дом, който безспорно е най-ви
соката постройка в тази част, още повече, че отскоро 
па покрива му е разположена специална метална кон
струкция-антена за мобилната телефония, гръмоте
виците вее пак предпочитат комините на частните 
къщи. За щастие, освен материални щети, никой не е

Една част от Димитровград, тази по-новата, на
мираща сс на изток от старите къщи в Китина махала 
и достигаща почти до някогашния яз за воденицата в 
Строшена чешма, се нарича квартал "Сателит”. 
Първите построени там къщи по това време бяха 
доста отдалечени от града и понеже тогава 
изкуствените спътници - сателити - бяха "па мода”, 
то хората спонтанно така нарекоха тази част па града. 
Днес тя е съставна част на града със сравиитело 
голям брой жители и хубави нови кз,щи. Първите 
къщи, "сателитите”, сега вече са в средата на квар
тала.

основа на това може да сс вк-

ггшемица. За жетвата се подгот-
19 комбайни, от които само от хектар.вят

обществен. Очаква се в 
както

един е
прибиране на зърното, 
винаги досега, да се включат и 
комбайнери от други общини.

Що се отнася до резервни ча
сти, организирано снабдяването 
няма и всеки собственик на ма-

поетрадал или да е засегнат от гръмотевиците.
И докато шегаджиите казват, че причината за 

това е във факта, че в тази част иа града няма нито 
едно кафене, та хората няма къде да сс ”кърстят”и 
затова Господ ги наказва, тези, които са по-учеии и 
уж познават природните закони,нямат обяснение за 
явлението. Преди седем-осем години на сградата на 
Старческия дом имаше гръмоотвод, но тъй като 
беше от радиоактивните, по силата на закона е пре
махнат. Дали това има нещо общо с гръмотевиците , 
които се "стоварват” върху комините на къщите в 
кватрал "Сателит”, не е известно. Или може би

Но има нещо, което може би щс промени наз
ванието на този квартал. Почти не минава лошо вре
ме или буря, особено през лятото, а някъде в тази част 
на града да не удари гръмотевица. За последен път 
това сс случи преди седмица, когато по време на 
градушката мълния е ударила комина на къщата на 
Христо Иванов. Освен комина, пострадала е и част от 
покрива на къщата, на който са изпочупени няколко 
греди. Разбира се, от силата па атмосферното елек
тричество са пострадали и чуетаителните електри- трябва да се промени името му? 
чески уреди - телевизорът, видеото, телефонът. Пре
ди година нещо подобно се случи и с къщата па нашия

сам си обезпечава ча- 
които са му необходими. 

Организирано се осигурява ед
инствено горивото и то, както ни 

на Из-

шината
стите.

осведоми председателят 
пълиителния отбор на ОС Ник
ола Велкович, по 30 литра за ед- А.Т.
ин хектар. От това количество
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ЛЕТНИ ИМПРЕСИИ ОТ МОЯТА "ШУМАДИЯ"

ПЛЕСЕНЯСАЛО СЕНО, ЕВТИН ДОБИТЪК И ГРАДСКИ ХЛЯБ
- Пак си овчар - казвам вместо поздрав.
- А па какво да бъда, писар никога не 

съм бил.
- И по-добре-, че не си.
- Е, защо?
- 1Цото писарят си блъска акъла и може 

нещо да сбърка, да го обвинят, а ти ядеш

Кога то се шегувам е нишките си прия- папам, че е починал дядо Кирил Васон... Къ- Минавам през селските улици, по не 
тели, аа им «папам, >и- съм родей п "Шопски щата му беше до пътя и често съм се сре- видях пече никога. Гледам къп(ите, от които 
Шумадия"! Но и беа шега родното ми За- щиал е нега, косато дойда в родното село. повече са бса стопани. Всички ние, които 
бърдис прилича на Шумадия. Напомня е Обикновено мм капваше: "Слушах те по сме се пртенали навред по градовете, добре 
панорамата си, по но е толкова плодородно, радиото." пнаем, че крайграничните ни родни села са

Пътуваме с автобуса, и, естествено, има старчески, но често и забравяме това, докато 
пак ме дойдем па родното огнище.

Вкъщи пс заварих никого, но майка ми мляко и сирене, дишаш чист въздух и по цял 
се обади от градината. Питам я за едно- ден гледаш поля, баири и гори. 

и снахата. Ве-

напалица, понеже е петък, пазарен ден в 
Димитровград. Наближаваме пърха на Ко- 
зарица и започват коментари за злодеите от 
НЛТО и унищожения ретранслатор. Спом
ням си един анекдот, който разказа родни
ната ми Ралица Драгишмч, работеща в Зд
равния лом в Неготип. По телефон се оба
дила на приятелка в Димитровград и тя й 
казала: Тачкаше ми тия от НЛТО, ама не ни 
погодише та кока пак че пи гачкаю". Зас
мяла се Радица и повторила думите па при
ятелката си пред някои от лекарите и сес
трите. Те им били твърде интересни, по не 
могли да ги повторят, та ги записали. През 

“това време "гачкансто" станало поздрав вме
сто "здравей". Дано пече никога не ни "га- 
чкат" - помислих.

Минаваме през Радейна, Сли «ловци, Од- 
оропци и рейсът пристигна до родното ми 
Пъртопошшци. Край асфалтовото шосе ви
ждам ниви е хубава царевица и жито, което 
вече пожълтява. Слизам на спирката край 
Стара чешма и се срещам със съселянин. 
Веднага го питам какво ново има, а той сочи 
вратата на разрушената воденица: "При нас 
само това е ново... другото си е по старо..." 
Бяха залепени десетина некролога и уз-

Ч Г
- Прав си.
Но щом обърнах гърб, той ме повика:
- Да тс питам нещо?

друго, а тя мене за внуците 
черта от баща ми научавам, чс валяли го
леми дъждове, имало порои... и градушка 
валяла, сеното било плесенясало, добитъкът 
евтин... “Съсипия" - бе коментари* му. Опи-

- Питай.
- Ако писалката е много тежка, а овча- 

рлъкът лесна работа, защо жички отидохте 
по градовете?

- ?! ?
тнам се да го утеша, че житото и царевицата 
не са лоши, гце има хляб.

"Да, по до жътва не се знае" - отвръща
След 2-3 дни идва селският пощаджия 

и дява на бащи ми пенсия. Една половинка 
- 232 динара, а па билетчето пише: "Корис- 
ник нащиже пензще". Добре е - казва той. -

той.
г Няма телевизионна програма и заспи

вам още в !0 часа. На село се спи хубаво и 
д, сутрин рано ставам бодър, закусвам и нос-

полето. Хубаво лятно утро. Чуват се Земеделските пенсии са още по-малки и 
птичи гласове, лъха ветрец, я в тревата бле- сега трябва да дават за януари 1998 година, 
щукат бисерчета роса. Болшинството лек- Същия ден в Пъртоиопипци дойде и хле- 
овити билки вече ффтят и п;е трябва ля се барят суг Одоропци. С конче веднъж сед- 
набере за чай през зимата. Влизам в гората мично кара хляб. Ето и това доживях, да ям 
и поемам въздух с пълни гърди. Омайващ градски хляб на село!
аромат! На гцуъщянс беше събота и в рейса ггьту-

В разходки минава целият предиобед, а вахме само шофьо]УЪТ Аюбисав Петров, сд- 
намс])их и малко п>6и. На връщане виждам но войниче-граничар и яз. 
стадо овце и се спирам при овчаря. Той е 
най-младият, 63-годишен жител на селото,

■— мам из

Веселин Донков, Рисунка
Момир Тодоров

което е с около 50 души.

ЛОШОТО ВРЕМЕ НАНАСЯ ГОЛЕМИ ЩЕТИ НА ХО
РАТА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

НАШИТЕ СЕЛА СА ПРЕКРАСНО МЯСТО ЗА ЛЯТНА ПОЧИВКА

ПРЕЛЕСТИТЕ НА 

СТРЕЗИМИРОВЦИ ЗОВАТ
НА ЦЪРНООК ГРАД КАТО 

ОРЕХИ
Лошото време, което в Босилсградска община продължава с малки 
прекъсвания вече няколко седмици, не само че се отразява неблаго
приятно върху прибирането на сеното, но причинява и значителни 
щети на селското стопанство и инфраструктурата.

Честите проливни дъждове, не хванали и селата Църнощица и Ду- 
рядко придружвани от градушка с кат, където само за два часа гра- 
големииа ковкото орехи и силни мушката унищожила житата, а 
ветрове, в повечето села нанесоха най-много зеленчуците: картофи- 
щети на зеленчуковите, житните и те, цвеклото, фасула и др. Някъде 
овощни растения, на местните пъ- напълно, а някъде частично са 
тшца и електромрежата. Много унищожени п плодовете на 
махали за ден-два останаха без ток овощните дръвчета, а в цър- 
и пътшца. а гръмотевиците, които нощпшките махали Придол, Ка- 
също са присъщи за лошото вре- раджимова и Петковци частично 
мс, убиха част от стадата на ня- са отнесени махленските пътища.

В махала Чурчиинци, която не с
Както пи осведоми Васил Ана- толкова засегната от градушката, 

стасов. оглавяващ общинската ко- гръм убил няколко овце. Ледените 
мисия за преценяване на щетите, зърна, казват А нани Николов и 
досега лошото време и градушката Кирил Цветков от махала Придол, 
са нанесли най-големи щети в се
лата Белут и част от Извор , в Мле- 
комиици и част от Бранковци, в 
Долно Тлъмино. където освен ще- мисията редовно и навременно по
тите в селското стопанство гръм е сещава засегнатите села и краища 
убил една крава и теле. Следват и въз основа на това, което се види, 
Горна Лисина, Плоча и Долна Лю- ще бъде изчислена стойността на 
бата, където загубите са доста го- щетите за всяко село и въобще на 
леми, както и Назърица и Голеш. общинско равнище, за което ще 
И в Голеш има убити няколко ов- бъдат осведомени и съответните

републикански институции, за да 
В късните следобедни часове бъдат предприети необходимите 

на 4 юли лошо време със силен компенсационни мероприятия, 
вятър и градушка като орехи об-

Няма нари за летуване, за дъл
ги пътування до Адрнатика. Черно 
море или Гърция и нима трябва да 
се ядосваме заради това. Дайте да 
се обърнем към нашите краища. 
От Стара планина до Весна кобила 
покрай Височина. Нишава, Ерма и 
Драговищица в нашите села мож
ем да намерим своите напуснати 
къщи, малко да ги стегнем и сто ни 
място за отдих п почивка. А вярно 
е това, че ние малко обръщаме 
внимание на богатството, което ни 
е дала природата.

Ето. да опишем само един ма
лък кът от пашите краища - село 
Стрсзимировци с неговите окол
ности и ще видим, че и в едно село 
човек може да прекара приятно 
почивката си през лятото.

Стрсзимировци има нещо.

колко животновъди.

се задържали два дни по отделни 
места на планина Църноок.

Васил Анастасов каза, чс ко-
с. Стрезимировци

което впечатлява всеки посетител: 
погледът към Руй и Въртоп. Да се 
живее тук, в подножието на. тези 
две планини поне десетина дни, 
това е удоволствие, което трудно 
може да се намери на друго място. 
Там, на "другите места”, трябва 
дълго да се пътува и скъпо да се 
плаща. А да се изкачите на Руй или 
Въртоп с такова незабравимо 
преживявано, което щс помните 
дълго време и което ще ви кара 
отново и отново да се връщате на 
това място.

Ако обичате планината, по-ху
баво място едва ли ще намерите. 
Ако ви трябват лековити билки, 
тук ще намерите много от тях, тук 
е същинска природна аптека. Ако 
сте рибар, тук извира река Ерма и 
ще имате чудесната възможност и 
риба да си хванете.

В края на миналия век Иречек 
казва, че е идвал тук с удоволствие 
и от планините край Стрезимиров
ци гледал Знсполс, Витоша и Со
фийско поле, а на запад Любатски- 
те планини в Краището и долините 
към Морава и Лесковац. На Ире
чек трябва да се вярва. Той е пре
минал през целия Балкански полу

остров и когато така пише за окол- 
ността на Стрезимировци и за Руй 
и Въртоп, трябва да тръгнем по 
неговите пътеки.

Когато се намира в Стрезими- 
ровцн, човек може да се запознае и 
е миналото на селото. Тук ви по
казваме женска народна носия. 
Разбира се, като облекло тя днес е 
изчезнала, но още може да сс на
мери в домовете и да се покаже на 
младите.

Л итакът от Т рънско, съчетан с 
везмо ”кошуля”, е истинско богат
ство. За да покаже тази носия на 
младите, които тези дни са в Стрез- 
имировцн, Рада, също временна 
жителка в селото, се облече в тръ- 
нската старинна дреха.

„ Да се пътува днес до Стрезими
ровци е малко трудно. Транспор
тът не е като едно време, когато 
имахме по няколко автобуса до 
Клисура, Стрезимировци, но и те
зи несгодии са много по-малки, от- 
колкото да пътувате далеч от род
ния край.

це.

м. я.

ВНИМАВАЙТЕ С РАННИТЕ ДОМАТИ
Щом сс появят ранните червени домати, хората бързат да ги 

опитат, макар че са доста скъпи в началото.Но все пак за килограм 
или два пари се намират.

На димитровградския пазар обикновено първите червени домати 
идват от Лесковац и околността му. Но колкото сладки да са те, 
случва се за някого да станат горчиви. Според неофициални дани от 
здравната служба, най-вероятно ранни домати са били причина за 

стомашни разстройства на много млади и стари димитров- 
градчани. Най-вероятно става дума за домати, 
употреба ”по бързата процедура”, респективно с помощта па хи
мически вещества, които подпомагат доматите по-бързо да станат 
червени.

Дали последните регистрирани стомашни заболявапия 
са само от домати, не могат да кажат и лекарите. Ясно е обаче, чс 
ранните домати трябва ” здравата” да се мият.

големи
които са станали за

наистина
Б. Николов

Радмила Кръстева от 
Стрезимировци в народна 

носия от този край
(Снимки: Борис Рангелов) ^А.Т.
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НА ХУБАВИЯ СИН ДУНАВ

В ТАЗГОДИШНИЯ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР"ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МОСТОВЕ С ЧЕТКА 

И ДЛЕТО
ЩЕ УЧАСТВАТ ДЕСЕТИНА 

ХУДОЖНИЦИ
пеният „ КУЛТУР"° събитие през това лято в Димитровградска община -
участпчт .и"15 П<,гано,1ск1, манастир ’99” - ще се проведе от 1 до 10 август т.г. В пленера ще 
художник ,.т Г худоЖ|™ци от Белград, Крушсвац, Зайчар, Прокупие и Ниш, както и един 
галерия в Ди^итр^*1?' ^РганизатоР на тазгодишния пленер е Центърът за култура - Градската

художест-
^щожници от Югославия, България и Румъния

творят на кораб-

пленер, в който участват Зб 1 сътвоРе™ на кораба-пленер пр- 
вописци и скулптори от Югослт ™ итенлите две години. Тази го- 
вия, България и Румъния - хом ” тРябваше Да плаваме до ст- 
които с четка и длето изграждат през гОМ5“''’'™ " БуДапеща' 
нови балкански мостове Сред. хиГ„ г ДИНа Л° Виена' Че- 
тях са и известните югославски, и Словак"я
български художници Бранка 
Марич, Петър Бърчев, Живяна 
Костич и Миодраг Филипович - 
Филимир.

Хубавият син Дунав е зелени- 
при Велико Градище, 

художествените 
син. Зеленикав

в
Генерален спонсормитппптп г\ НП пленеРа е ОС в Ди- Участниците в тазгодишния пленер ще

.... Е Р‘Д' Организирането на манифестацията бъдат настанени в една от манастирските сг- 
щс оъде подпомогнато финансово от Министер-
нтпт0 п3 културата на Сърбия и няколко спо- Пленерът "Погановски манастир ’99” ще 

Р‘' ° тРаДиЧия тази културна проява ще се бъде открит по традиционен
проведе в манастира ”Свети Йоан Богослов”, ко
йто тази година отбелязва значителен юбилей - 5 
столетия от завършването на стенописите 
настира. В началото на тази година Заводът за 
защита на културните паметници от Ниш и Ниш- 
кият владика Ириней бяха подготвили по-обстосн 
проект за ознаменуване на този юбилей, който 
поради известните причини ще бъде променен.

ради.

с из
ложба от картини, сътворени от 12-те худо-

начин

жници, участници в миналогодишния пленер.
Около 100-ина картини са събрани от до

сегашните погановски пленери, дело на 80- 
ина изтъкнати художници, участвали в тях.

и така да свър
жем е нашия художествен 
всички страни и столици край 
Дунав. Сега

в ма-моет

се спряхме във Ве
лико Градище, но Дунав е широк 
и ще вървим по-нататък. Силата 
разруши мостовете, но и над 
лата има сила, това е духът...

На кораба-пленер 
художници от Сомбор, Белград, 
Крагуевац, Върбае и Баина Ба
ща, както и художници-съседи, 
сред които е и проф. Галилей Си
меонов от Художествената 
демия в София. В постоянната 
изложба на кораба са включени 
платна на художници от всички
те три страни, а на несбъдналото 
се пътешествие на плаващата 
галерия Видин - Белград - Видин 
се раждат творби-импресии, ху
дожествено проветряване на ду
шата... Тук е и плакатът от изло
жбата на УЛУС ”С картина сре
щу войната". Всички творби ос
тават на кораба, а пленерът ще 
продължи през следващото ля-

Б. Димитров

СИ-кав но на 
картини той е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТВОРЧЕСКО ПОСТИЖЕНИЕ НА БАНЕ БОШКОВИЧса нашиго направиха 

стогодишните води”, които 
зи дни заляха Сърбия, страната 
на чудесата, а син - художниците, 
като например Йован Мирчеа от 
Турну Северни, чието платно в 
салона на кораба 'Видин”, соб
ственост на Георги Георгиев от 
Видин, живо кореспондира 
стените на Гердапската клисура, 
с рефлексиите, с надеждата...

- Всичко това нямаше да ста- 
разказва Петър Бърчев, 

вописец, ’сърбин” от България, 
наш

те-

УДИВИТЕЛЕН СТЕНОПИС
ака-

със

не - жи-

сръбск1Г; балкански приятел 
и художествен ръководител на 
кораба-галерия-пленер "Видин" 
- ако не беше спонсорът и соб
ственик на кораба Георги Геор
гиев, меценат, художник и пъл-

От няколко седмици една от бенн цветове са в съзвучие, 
вътрешните стени на Димитров- Черно—бялата снимка, която За стенописа е куриозно, че е
градското основно училище ви представяме, не може да разк- сътворен по време на натовска- 
”Моша Пияде” изглежда тъкмо

зник за очите.
то.

("Политика”)
рие напълно разкошността на та агресия срещу нашата страна, 

както е представена на снимка- това 
та. Става дума за стенописа на
професионалния художник Бра- непременно го разгледайте в ди- 
нислав Бане Бошкович "Пъте-

вдъхновено творение, така Бошкович е започнал да го ри- 
че ако ви се удаде възможност, сува на 27 март т.г. и го е за-НА ПЛЕНЕРА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

вършил почти по същото време, 
митровградското основно учи- когато сирените за отбой на въз- 
лище, в което Бане Бошкович душната опасност са прозвучали 
преподава изобразитено изкуст- в нашата община за последен

УЧАСТВАХА И ДВАМА 

НАШИ ХУДОЖНИЦИ
шествие през историята на из
куството .

Имагииарното пътешествие во. Непосредственото наблюде- път.
Б. Димитровзапочва от прими тивните рисун- ние на стенописа е истински пра- 

ки на пещерния човек, след това 
неусетно минава през културни
те белези на античната епоха и 
Средновековието и завършва 
със сполучливо подбраните ха- БРОЯТ НА. Ч 1{Г(
рактерни символи и шедьоври на

е увеличен с над 50
цветове, с които другите употре- '■"■‘А /^ГГ,^ГЛНА СШ

Богдан Николов от Ниш и Зв- дума и за традиционното сътруд- 
онко Павличич от Печ са двамата ничество между Ниш и Велико Тъ- 
югославски художници, които взе- рново. 
ха участие в току-що завършилия 
пленер ”Рисунка 99” във Велико то са създадени по време на пле

нера, с тях, освен жителите на Ве- 
В древния град Търново, няко- лико Търново, ще се запознаят и 

гашната столица па България, Съ- софиянци, 
юзът на българските художници

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БОСИЛЕГРАД
Що се отнася до творбите, кои-

Търново, Р. България.

А.Т.

организира за четвърти път този 
пленер с участието на македонски, 
руски, югославски и български ху
дожници. Докато Богдан Николов 
е стар познат на Велико Търново, 
младият художник Павличич от 
Печ е импресиониран от древната 
българска столица. Тъй като идва 
от Косово, той е изразил надеж
дата си областта да се стабилизира 
и догодина художниците да се съ
берат на пленер в неговия град 
Печ.

ДИМИТРОВГРАД ПАК БЕЗ 
ТВ-ПРОГРАМА

По време па натовската агре
сия срещу пашата страна Народ
ната библиотека а Босилеград не е 
прекратявала своята дейност. Оси
гурени са три шахматни гарниту
ри, които по време на безпреце
дентните натопски бомбардировки 
бяха максимално ползвани от лю
бителите на тази древна игра. На
истина. както изтъкна директорът 
Боян Миланов, поради обективни 
причини не са организирани кул
турните мероприятия, които бяха 
планирани за този период, но те ще 
бъдат реализирани до края на го
дината.

на годината отделно внимание ще 
бъде посветено на възобновяване
то на книжния фонд. Понастоящ
ем библиотеката разполага с ок
оло 40 000 книги, от които само 
8500 са на български, а останалите 
на сръбски език. Миналата година 
са обезпечени само стотина книги. 
Дали сега новите книги ще бъдат 
повече, това преди всичко зависи 
от стабилизирането на финансово
то положение в страната. Библио
теката беше запланувала да отде
ли за тази цел само 50 000 динара, 
но и те са под въпрос. Защото Об
щинската скупщина, която финан
сира дейността на библиотеката 
също така е твърде зле с финан
совите средства.

Освен осигуряването на нови 
книги, както подчерта Миланов, 
Ще бъдат организирани и няколко 
литературни вечери, промоции на 
нови книги и изложби. В топа от
ношение библиотеката дейно ще 
сътрудничи с учебно-възпитател
ните ведомства, Центъра за кул
тура и други институции, занима
ващи се с културно-възпитателна 
дейност.

Само няколко дни димит- то трябва да обезпечи РТС.С 
ровградчани имаха възможно- това ще се даде възможност на 
ст да следят програмата на РТС димитровградчани да започнат 
посредством кабелната теле- отново да следят програмите на 
визия в града. Усилията на сне- РТС и най-вероятно на БК. 
циалистите в РТВ "Цариброд”, 
които успяха с дигитална тех
ника да хванат сигнала от са
телита ”Амос” бяха напразни. |
Оказа се, че този сателит е соб- ! 
ственосз’ на унгарска компания |
(а не израелски), която отка
зала да приеме сигнала на РТС.

Но независимо от това, в 
общината се правят усилия с 
помощта на РТС от Белград 
територията на общината да 
получи сигнал не само на те
левизия Белград, но и на още 
някои ТВ къщи. Предприети са 
необходимите мерки, ако е въ
зможно, срутеният стълб на рс- 
петитора да се повдигне и след 
това да се монтират на него не
обходимите съоръжилия, кои-

А.Т.

Кметът на Велико Търново г-н 
Дратни Драгиев изрази задоволст
вото си от провеждането 
перя. По време на приема

Гражданите на Босиле- 
градска община също 
нямат възможност да 
следят програмите па 
РТС. Причината е из
вестна: НАТО агресорът 
разруши телевизионния 
предавател на Бесна ко
била. Специален екип 
работи за премахването 
на повредите и 
възстановяването на

на пле- 
стана

В Народната библиотека в Бо
силеград, в рамките на която ра
ботят и районните библиотеки в 
Бистър, Горна Любата, Долна Л из
бата и Горна Лисина, с голямо за
доволство изпъкват факта, че през 
военния период броят на читате
лите е увеличен с над 50 на сто. 
Повишен интерес към книгата са 
проявили и възрастните, и младите 
граждани, а най-търсеии книги са 
романите па Добрица Чосич "Вре
мето ма властта” и "Времето на 
злото”.

ПОПРАВКА
Редакцията се извинява 
за допуснатата в ми
налия брой грешка. 
Автор на 
стихотворението 
” Мисли” в рубриката 
” Поетически мигове” е 
поетът Петър Геров, а 
не Иван Царибродски.

връзките, ио кога ще 
стане това все още не е из
вестно. м. я. По думите па Миланов, до края м. я.
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МОМЧЕТО ОТ МОЯ РАЗКАЗ
хил. и 600 кп. м. повърхнина и 
санаториум и Сургут - 17 хич. кн. 
м., който с един от най-съиреме- 
мите п азиатската част на Русия.

Създадох отлични контакти 
със стопанските и политически 
дейци - продължава разказа си 
кум Тошко. Така през 1996 г. ор
ганизирах Дни на Тюмен в Бел
град. В рамките на тези дни дой
доха 100 човека (стопански дей
ци, хора на изкуството, изпъл
нители) в Белград, както и гу
бернаторът на областта Леонид 
Рак стек и.

В Тюмен пък организирах 
изложба на съвременната юго
славска архитектура, изложба 
на акварели с мотиви от сред
новековните сръбски манастири 
и макети на обекти, които "Ин
терекспорт" е построил в тази 
област, а също така организирах 
честване на Деня на славянската 
писменост (Св. св. Кирил и Ме
тодий) в Тюмен.

В момента тази област е една 
от най-значителните по произ
водство на нефт и природен газ. 
Това са огромни ресурси, а има и 
други полезни изкопаеми - спо
деля нашият събеседник.

Поддържах връзки и с чер
квата. Ние дадохме 5 хил. долара 
за ремонт на черквата и отец Ва- 
лерий през време на наложеното 
ни ембарго се моли за нас.

През тези 15 години устано
вих икономическо, политическо 
и културно сътрудничество на 
най-високо равнище. Развихме 
сътрудничество и в областта на 
туризма. Сега постоянно идват

стпвителствп имаше само в Мос
ква и рядко в Ленинград (Санкт 
Петербург).

След като леко отпиваме от 
чашите си и замезваме, кум То
шко продължава, а останалите 
слушаме като прилежни учеии-

1973 г. напуснах споменатото пр
едприятие като диеидепт, защо- 
то бях против оуризациита (ор
ганизации на сдружен труд) вън 
фирмата. От 11-те икономиче
ски единици управляващите ис
каха да направят I I организации 
на сдружен труд. В тези условия 
аз смятах, че трябва да бъдат от 
3 до 5 такива организации. Сил
ните на деня оцениха това мое 
становище като уклон от парти
йната линия и ме изключиха от 
партията, макар че останах фи
нансов директор. Обжалвах ре
шението в Общинския комитет 
на СЮК, но взетото решение бе 
потвърдено. Понеже Младено- 
вац тогава стана белградска об
щина, написах жалба до Градск
ия комитет на партията в Бел
град и наказанието бе снето.

Когато напуснах "Петър Др- 
апшии", участвах в няколко обя
вени конкурса за вакантни ра
ботни места и бях приет в ”Ин-

Внезанио па Нова година ми 
дойдоха скъпи гости. На тоя ден 
гости се очакват, но това биха 
кумувете Тошко п Ваичо със съ
пругите си. Това-са онези няко
гашни момчета, конто спомена
вам в моето четиво "Йованден в 
Грпдинье". Срещата с кум Тош
ко беше изненадващо приятна, 
защото почти тридесет години 
не сме се срещали.

В моя дом след години седе
ше спокоен и улегнал възрастен 
мъж в сако от качествен плат и 
хубава спортна блуза. Лицето му 
бе матово, косата пепелявосве- 
тла, очите целомъдрени и добро
душни. А когато го върнах в ми
налото с разказа за Градпнье. ли
цето му застина във вгълбена 
съсредоточеност, очите му ста
наха воднисти и блестящи. До- 
като четох написаното за род
ното му село, той изживяваше 
всичко с видимо вълнение.

Тодор Ганчев е роден през 
1937 г. в Градпнье. Гимназия за
вършва през 1956 г. в Димитров
град, а Икономическия факул
тет в Белград през учебната 
1961/62 г. Единадесет месеца е 
стипендиант на "Петър Драиш- 
ин" в Младеновац и единадесет 
години работи в предприятието.

Кум Тошко говори спокойно 
и тихо. Знаех, че този скромен 
човек е успешен икономист и 
ако реши да говори за себе си, ще 
говори без превзетост и себепо- 
казност. Когато се заприказва
хме за кариерата му, той изпита 
явна неловкост и започна да го
вори за неприятни неща: ”През

ци.
Аз бях първият чужденец и 

пръв югославянин, открил фир
ма в азиатската част на Съвет
ския съюз. Това е Тюмспска об
ласт с главен град Тюмен. Тази 
област се намира в Западен Си
бир, зад Урал и заема повърхни
на от 1 мли. и 550 хил. кв. км - 15 
пъти ио-голяма от днешна Юго
славия. По територия е колкото 
Италия, Франция, Англия, Гер
мания и Бенелюкс (Белгия. Хо
ландия, Люксембург).

- Когато отидох в Тюмен, пр
едложиха ми няколко сгради за 
представителство. Аз избрах ед
на от миналия век, предвидена за 
рушене. Направих основен ре
монт и реконструкция и тя бе въ
зстановена като преди 120 годи
ни и бе обявена за защитен архи
тектурен паметник.

Отидох през време на бивша 
Югославия и бившия Съветски 
съюз и започнах да работя върху 
икономическото сътрудничест
во и маркетинга. Подписах ня
колко договора за износ от Юго
славия на лекарства, захар, пше
ница, царевица. Строихме инве
стиционни обекти: супермарке
ти, месокомбинати, хлебозаво
ди, реконструкции на летища, 
банки. Сега се строят два големи 
обекта - банка в Тюмен от 10

работници от Тюменска област 
на почивка в нашите почивни ст
анции "Инекс - Златна обала” в 
Сутоморе.

Редно е да кажем, че този чо
век организира откриването на 
безмитния магазин "Инекс" но 
гранично-пропусквателния пун
кт "Градина", макар че това гой 
премълча.

Съпругата на кум Тошко съ
що е икономист, синът му е стро
ителен инженер, собственик на 
фирма за строеж на басейни, а 
дъщерята му е завършила руска 
и английска филология в Моск
ва и работи като преводачка.

Така пресяхме миналото и 
настоящето и се разделихме чув
ствено удовлетворени, защото 
човекът е тленно същество и сл
ед него остават само делата и до
брото име, а Тодор Ганчев има 
какво да остави.

ститута по химия, технология п 
металургия" и във фирмата 
"Интерекспорт” ("Инекс” - Бел
град).

Рсших да започна работа в 
"Интерекспорт" като завеждащ 
план, макар че бях финансов ди
ректор във фирма с около 2000 
заети. Бързо напредвах - споде
ля Тодор. Вече през 1980 г. оти
дох в Москва като помощник-ди
ректор на нашето представител
ство. През 1990 година фирмата 
взе решение да открие предста
вителство в Сибир и аз заминах, 
за да организирам работата. По 
това време чуждестранни пред- ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

СТАРИТЕ
снимки
РАЗКАЗВАТ...

МАЛКА ИСТОРИЯ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНЦИ

раждани, които са сред нас от 1917 година, тук са живели, 
работили, създали потомци и за тях Димитровград с роден 
край и некрена обич.

Ибрахим Бнлали е дошъл в Цариброд през 1917 година 
от България, където е бил войник, а малко по-късно до-* 
вежда п своя син Сали.

Аз помня дядо Ибрахим, висок, сух старец, облечен в 
колоритни дрехи: потури, елек и наметка от тъмно синя 
чоха с черни гайтани, гъсто нашити над глезените и по 
цялата дължина на елека и антерията. На главата си носеше 
тъммовинен дълбок фес, а пискюлът беше от свилени чер
ни нишки. В моето детство той обикаляше улиците и но
сеше в два алуминиеви гюгюма разхладителна боза, гъста 
и вкусна. Ала баба ми не смееше да я вкуси, защото като 
била дете я плашели, че маята на бозата става от въшка. 
Пък то я плашели, че често ще иска парички и грошове, 
които не са били в изобилие, а деца много.

Всичките от семейството Билали са горанци от село 
Вранищс, на 5 км от Драгаш. Нямат връзка пито с шнп- 
тарите, пито с турцнте. Мюсюлманска вяра имат като по
маците, строго патриархално възпитание, особено мъжете, 
които ръководят многолюдните семейства. Не са фанатици 
по отношение на вяра, домакини са. Макар че имаха две 
сладкарници в Цариброд, нашите горанци са изкарвали 
прехрана и с обработка на земята. Отивали са в Драгаш по 
време на сеитба и жътва да прибират посятото зърно. Но 
Сали още от 1926 година довежда съпругата си Фатима, 
която доста поживя и почина през 1998 г„ малко след сна
хата си Зехра (1997). В Димитровград са живели под наем в 
четири-пет къщи, сега имат свой дом, купен от Мичето 
Табакови. И тримата синове на Синан - Вахид, Беким и 
Харис имат свое отделно семейство и са женени за мо
мичета от Димитровград.

В моето детство тс ми бяха комшии. Баща ми Бора 
Брсзиички, мссаря, и Сали Ибрахимов бяха приятели и 
помалко продаваха и купуваха жълтици. И си имаха до
верие. А Сали имаше 6 деца - ФРИЗЕР, РЕМЗИ, ХАНИ- 
ФА, ИБРАХИМ, ЕЛЕЗ и СИНАН (1944). На Синан жената 
също е от Драгаш, казваше се Зехра (на арабски цвят). 
Синан и Зехра са били девет години в Германия 
тарбайтери, но са се прибрали пак в Димитровград, след 
като Синан пострадал при злополука и останал инвалид - 
четири години е лежал в болница, а пет работил. Синан е 
родей в Боянкиното здание, ала днес има подредена къща, 
изрядно обзаведена и пълна е млади, хубави деца и снахи.

А като става дума за анекдотите, те са следните.
Моя брат Кирчо Брезнички помагаше в касапницата на 

баща ми и беше голям палавник. Беше по-голям от Фризер,

Снимката №1е заснета през 1935 година в Желюша на 
Благи петък. Там на този ден ставаше внушителен събор и 
слава на селото. По къщите имаше угощения па роднини и 
приятели, а на пазарището въртележки, вретенари, кори- 
тари и цигани чергари. Хоро се виеше от младите, дошли на 
сгледушка от околните села. А винаги беше тук и колич
ката на Сали Ибрахимов Билали, с която разнасяше сладо
лед. Дс това време! Сладоледът сс правеше в алуминиеви 
дълбоки, кръгли съдове само от мляко, захар и яйца с 
помощта на лед, събран в ледници от Лукавишката река 
през острите зими, с много ръчно въртене докато се 
направи освежителната вкусотия. Нямаше емулгатори, 
миксуване и апарати за правене на снежния сладолед. 
Нямаше и набухватели, протеини и отровни диоксини. С 
една остра лъжица Сали намазваше във фунийките сладо
леда, подправен само с ванилия и такъв вкус сега няма 
никъде. Днес преобладават шлагове, нестиции, бадеми, а 
следоледът има някакъв празен, изкуствен вкус.

На снимката N92 се вижда семейството на Сали Ибра
химов, неговата съпруга Фатима и техните деца Фризер, 
Ремзи и Ханифа. Снимката е от 1933 год. Днес в Димит
ровград живеят семействата на двама Салиеви синове - 
Ибрахим и ма Синан.

• Като поисках уточнение на някои имена и години от 
Синап Билали, го помолих да позволи да напиша 
анекдоти за Сали и дядо Ибрахим и той без резерви 
позволи да напиша всичко, което помня за тези наши съг-

хванал го един ден н му намазал устата с мас. Детето се 
оплакало на баща си и на следващия ден Сали казал:

- Газда Боро, Кирчо е имал късмет, че Фризер се оплака 
на мен, а не на баща ми Ибрахим. Кръв е щяла да падне, 
баща ми е строг и пивържеиик на нашите обичаи...

Добре познавах и Зехра. Веднъж ми беше на гости и 
като се разприказвахме за синове, тя каза, че ги съветва да 
не дружат е момичета от Димитровград и че трябва да си 
вземат съпруги от Драгаш. Но случи се така, че както 
наистина не са фанатици, и както живеят тук, и трите снахи 
на Синан са димитровградчанки...

Булата пък, така й казвахме в моето детство, беше 
много красива жена и облечена с много вкус в бели свилени 
шалвари и блузи, в които бяха втъкани сребърни и сърмени 
нишки. Дружеше само с жените от махалата и пред тях се 
откриваше, а иначе носеше черно фередже. А ние, децата.

като гас

на
се възхищавахме на бялото й лице и пъстрите дрехи.

Те са неделима част от нашия живот тук в Дпмнтров-
имат двенякои град, те са димитровградчанн и до ден-днешен 

сладкарници в града.ми
Лилия Нейкова

ШтВ16 ЮЛИ 1999 г.



■СЛа,;
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НАШЕНЕЦЪТ ОТ 

КНИГАТА ”КОЙ Е 

КОЙ В СЪРБИЯ
Професор доктор Георги Пеиеп 

който живее в град Ниш, е от нашите 
родни синори. Роден е в село Груинци 
(махала Миленовци), Босилеградска 
община. Расте - ромска
и бедни военни

ТВОРЧЕСКО ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

НА НАЦИОНАЛНАТА НИ 

САМОБИТНОСТ
Хрониката на вестник "Братство” 

разява положението и състоянието на ця
лостния духовен живот на българската 
народност в Югославия след Втората 
товна война. В. "Братство” бележи 
дотворност в развитието си и разширява 
просторите за разгръщане на духовните 
дейности, осъществявани чрез

от- се търсят съответни решения за създа
ване на оригинално литературно творче
ство на българите, живеещи в Югославия. 
Така се стигна до идеята за издаването на 
списание на български език, в което да се 
печатат не само литературни творби от 
автори на българската народност, но и 
научни и публицистични трудове. Новото 
списание се наричаше ”Мост” и неговата 
първа книжка излезе през първата поло
вина на 1965 г., а издаването му продъл
жава повече от тридесет години. Благо
дарение на него имахме възможност да 
развиваме литературна дейност на май
чиния си език.

Голямо внимание беше обърнато и на 
печатането на книги - оригинални произ
ведения от наши автори и преводи. През 
тези години държавата посвещаваше се
риозно внимание на проблемите, свърза
ни с постигането на пълното равноправие 
на народностите (малцинствата) и с 
тяхната цялостна обществена изява.

Държавата подсигури и необходимите 
условия за осъществяването на дело на 
всички съществени малцинствени права и 
за всестранна изява на националната 
самобитност във всички сфери, включи
телно и за развитието на всички творче
ски дейности. Чрез специални държавни 
институции за финансиране на културата. 
Република Сърбия започна редовно да об
езпечава необходимите за това средства. 
По този начин през 1965 г. бяха положени 
основите на нашата книгоиздателска дей
ност към "Братство”, с което тогаваш
ната редакция се преустрои в издателска 
къща на българската народност в Юго
славия. Така, през годината, когато излезе 
първата книжка на списание "Мост", бяха 
печатани и първите оригинални литера
турни творби: стихосбирката "Нашенец” 
от Марин Младенов и "Безмерни хори
зонти”, литературни есета от Миле Ник- 
олов-Присойскн. Оттогава почти всяка 
година "Братство” издава по няколко 
книги - литературни, научни или публи
цистични произведения от наши автори, 
както и отделни преводи от езиците на 
югославските народи п другите народно
сти.

све-
пло-

словото.
След угасването на "Глас на бълга

рите в Югославия” (1955), в. "Братство” 
(1959) става единственото издание на бъл
гарски език в Югославия, което разкрива 
нови

и се учи през онези бурни
” и следвоенни I 

Благодарение на своята упорит 
риозна работа става 
цинските науки.

времена, 
ост исе- 

доктор на меди-
хоризонти пред настъпващата духо

вна пролет в живота на българската на
родност. Макар че основното му предна
значение беше информиране на българ
ското

* Г" Докторе, Вашата биография, 
глежда, с много интересна. Разкажете 
нещо от нея?

- На драго сърце. Родих 
така да се

из
пи

население в Югославия на родния 
му език за събитията в страната, от самото 
начало към него се приобщиха бъдещите 
творци на литературата. Всъщност, нек-

се и растях, 
каже, край граничната бра

зда, в планинското, но питомо за мен 
Груинци, където се научих да чета 

и пиша. Сетне завърших прогимназия I 
село Извор, което тогава беше община. 
В Босилеград завърших гимназията до 
VII клас. От тук вече настъпват много 
трудни за мен моменти. Няма пари. бед- 
нотия... Но не се отчайвах. Мислех

село
олцина от тях станаха основното ядро на 
вестника. Съществуваше основателна на
дежда, че вестникът ще отвори страни
ците си не само за статии от областта на

В

културата, но и за литературни творби на 
младите автори от народността.

Нс мина много време и в празничните 
му броеве започна печатането на стихот
ворения, разкази или откъси от по-дълги 
творби. Освен представилите се в "Глас на 
българите” творци като Марин Младе
нов, Миле Николов-Присойски, Прокопи 
Попов, Александър Дънков, в "Братст
во” за пръв път се появиха нови имена, 
като Стефан Николов, Стойне Янков, Бо
рис Тодоров, Сретен Митов - със стихот
ворения, а Симеон Костов с разкази и др. 
А когато литературните дейци станаха 
мнозина, всеки от тях продължи да сът
рудничи в "Братство”.

Следователно "Братство” непосред
ствено насърчаваше сътворяването и раз
витието на литературното творчество на 
българската народност в Югославия на 
родния й език. Всичко това стимулира не 
само вече появилите се автори, но и мноз
ина средношколци и студенти, любители 
на литературата, да изпробват силите си в 
тази област. Разбира се, само някои от тях 
се утвърдиха с литературния си талант, но 
истинските творци доказаха силата на 
дарованието си.

При това положение стана ясно, че 
българската народност разполага с непо
дозирани творчески сили и това наложи да

Професор доктор Георги Пеневси:
както и да е, само да продължа обра
зованието си. С още няколко мои 
ченици дойдохме в Ниш, където 
върших пълно средно образование. Ка
то добър ученик получих стипендия от 
Съвета на народното здраве през 
лечната 1951 година, която много ми 
помогна материално. Тя беше достатъ
чна и да си купя нещо. и почти винаги да 
си имам пари в джоба. Веднага след сре
дното образование отидох в казармата. 
След отбиването на военната служба 
три години работих в Босилеград и 
Ниш.

ражда с аномалии. В това изследване и 
със свой метод бе включена и съпру
гата ми Любинка, която също 
толог. От всичко това най-важното е, че 
открихме причините за спонтанните 
аборти. В лечението на такива случаи 
постигнахме успехи. Значителен е 
броят на жените, които сме излекували, 
за да си раждат здрави бебета. Най- 
голямо удоволствие изпитваме, след 
като наши пациенти по-късно ни изказ
ват своята голяма благодарност. А как 
се чувстваме ние в такива моменти, 
това не може да се опише с думи. Това 
е най-голямата награда за нашите 
упорити изследвания.

съу- 
и за-

е па-

да-

Желанието на Пенев да следва е го
лямо. През 1960 година е открит Ме
дицинският факултет в Ниш. Той се за
писва в него и става студент от първия 
випуск. През 1965 година се дипломира. 
След задължителния лекарски стаж е 
назначен за асистент по патология. Ча
ст от специализантския си стаж завър
шва във Военномедицинската академ
ия в Белград, където и взима изпита за 
специалност. Патологията като наука 
просто влиза в кръвта на доктор Пенев. 
Желанието да навлизе още повече в 
тайните на тази област става все по- 
голямо. През 1977 година заминава за 
Москва.

* Вашите научни трудове, участия в 
конгреси,изнасяне па доклади?

- Научните ми трудове са повече от 
150, публикувани у нас и в чужбина. Уч
аствал съм и изнасял доклади на много 
домашни, европейски и световни кон
греси. Може да звучи нескромно, но мо
ите трудове винаги са предизвиквали 
голям интерес. Лекциите, които изна
сях в босненската медицинска академ
ия. са отпечатани в книга. Изнасял съм 
лекция в Сръбската академия на нау
ките във връзка с токсонлазмата. Нау-

- Следва -

Миле Присойски

чният труд във връзка с цистицеркоза- 
та е публикуван в първата световна мо- 

- В руската столица работих в Онк- нография в град Токио, Япония, 
ологичния научен център, който е сред 
най-известните в света. В този център

хвърля 
последната му страница, 
където са поместени хумо
ристичните материали, а 
след това се запознавам и с 
другите статии, които са 
отпечатани в него. Предла
гам ви занапред да пускате 
във вестника повече кари
катури и сатирични тек
стове. Бихте могли да въз
становите някогашната ру
брика "Фото-критика”, да 
въведете рубрика "Гост на 
"Братство” и пр. Смятам, 
че във вестника трябва да 
има повече кратки инфор
мации, респективно - пове
че надслови. По-кратко 
трябва да се пишат и ин
формациите, които печа
тате на първите няколко 
страници на вестника.

Що се отнася до назва
нието на вестника, смятам, * 
че то трябва да се запази.

поглед върху* В какви изследвания участвахте там?
40 ГОДИНИ БРАТСТВО"

Проф. д-р Пенев повече от десет 
години е бил шеф на катедрата по на- 

изследвах промените на токсичната су- тологии „ Ниш, началник на Института 
бстанция а(1а(ох1П върху експеримента- по пат0Л0гия, специално за респиратор- 
лни животни. Резултатите се оказаха

КАКВО (НЕ) 
ВИ ХАРЕСВА

във
ВЕСТНИКА?

патология ината и кардиоваскуларна 
чудесни. Научихме, че тази субстанция ППТОЛОГия на кожата и меките тъкани, 
довежда до най-различни процеси у чо- ^ато признат учен д-р Пенев е член на 
века, но най-значителни са канцероген- лсКарСкия консилиум по онкологичее- 
ните промени, по-точно развитието 
болестта рак на черния дроб и кожата. -рух остава до пенсионирането си ми- 
Изследванията бяха големи и полезни.
Всичко, научено там, ло-късно преда
дох на моите студенти и колеги. Част от и изследвания, които имат голямо
тези изследвания използвах за доктор- приложение в областта на патологията, 
ската ми дисертация от областта на па- по предложение на Сръбското лекар- 

Докторирах през 1980 годи- ско дружество той е включен в книгата 
година бях избран за до- ”Кой е кой в Сърбия”. В тази книга се

елитни имена от всички об-

заболявания от формирането му. Iна ки
Момчило Андреевич, 

библиотекар от 
Димитровград:

Редовно чета "Братст
во” и съм доволен от това, 
което той предоставя на 
нас, читателите. Димитро
вградската 
притежава почти всички 
течения ма този вес тник от 
1959 година насам, които аз 
често прелиствам. При пи
сането на монографията за 
димитровградската библи
отека много от информа
циите за работата на това 
ведомство намерих тъкмо

палата година.
Благодарение на научните му твор- в "Братство”. Прелиства

йки броевете на този вест
ник, човек може да разбере 
много неща за обществе
ния, политическия, иконо
мическия, културния, спор
тния живот на нашата ср
еда в миналото. Именно за
това той е от голяма зна
чимост за тази среда, име
нно затова трябва и да про
дължи да излиза по-ната
тък.

тологията. 
на и същата 
цент в

библиотека
Медицинския факултет в Ниш. намират

Вашите изследва- ласти в Сърбия. Голямо признание, раз-* Предполагаме, че
бира се.

Днес доктор Пенев със семейството 
патология, си активно живее пенсионерските си

пия не спират тук...
- Нс, разбира сс. Започвам да се за

нимавам с паразитарната
специално с токсонлазмата, която до- дни. Милее за родния край, особено за 
вежда до спонтанни аборти до третия махала Миленовци в Груинци. Затова 
месец на бременност, доколкото же- ЧССто навестява и поддържа бащиния 

инфекциозна преди да забреме- сИ дом. 
нсс. В случай че майката сс инфектира 
по време на бременността, бебето сс

Когато взема да чета 
’ ’ Б ратство ’ ’, на й-напредната е Б. ДимитровМилинки Зиропи

Ф16 ЮЛИ 1999 г.тт



ИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (8)

КАЛАВЕРЪТ - ЛЕКАРСТВО И ПОДПРАВКА
щание сс възпротиви на Деветак: "Че защо да не се 
произвежда масло и от калавера? Какво пречи свър* 
лишкото масло такова, каквото е след дестилацията да 
се коригира чрез добавка на липсващите съставки? Пак 
стигаме до комерчески годно изделие!*’

За увличения на бъркотията се постараха Раич, Но
вина и Петричич (1985), които направиха сравнение на 
стойностите на параметрите за кадулята от адриати
ческото крайбрежие, островите, Херцеговина и Черна 
гора. Оказа се, че съществуват големи разлики между 
маслото от тия места и че названието "далматинска 
кадуля” не може да се приеме без опасения - продуктът 
от разни локалитети е неуеднаквен, кадулята не винаги 
е "кадуля”. Защо тогава упрекваме калавера? Добър си 
е и свърлишко-сичевският калавер!

Сраженията около лечебните и комерчески достой
нства на калавера не спряха нито с компромиса на Па- 
лич, нито с указанията на Раич и комп. Като гръм отекна 
съобщението на Илич-Тасич, Йоцич, Михайлова, Ста- 
мснкович и Миладинович (1997). Каква опасност пред- 

повръхкостното схващане на фитотерапията - 
казват авторите - най-добре показва примерът с жал- 
фията. Тази "свещена трева" от древни времена е в 
употреба за лекуване на редица заболявания, включи
телно неврозите и епилепсията. Носител на изцелител- 
ните свойства при жалфията е етеричното масло, в ко- 

доминират съединенията алфа-туйон и бета-туйон. 
Ту йоните са страхотни отрови. Затова тяхното присъс
твие в хранителните продукти е ограничено на 5 мг в 
килограм изделие. В 100 грама сухи листа калавер от 
Сичево са измерени 740 милиграма туйони. Следова
телно, ако човек погълне отведнаж 100 грама сухи листа 
каловер, ще страда от отравяне! Значи, с чай от калавер, 
взет вътрешно, не трябва да се прекалява. Особено да 
не се дава на деца.

Разбира се, казаното не порицава разумната упо
треба на растението-спасител за гьргарене при въз
паление на устната лигавица, гингивитис, възпаление 
на гърлото, стомашни разстройства, срещу проливи, 
срещу прекалено нощно потене и др. Въобще кала- 
верът се счита за средство, укрепващо организма, въз- 

преработка. Деветак (1982) беше по-предпазлив. Спо- становяващо изтощените органи и работна сила. 
ред него свърлншкият калавер може да се използва като Калаверът се размножава чрез пресаждане напро-
дрога и подправка, обаче не под названието 'далматин- лет илн с-ьс семена, които се събират след цъфтежа му. 
ска кадуля а под собствено име. Но за производство на Успява в Димитровград. Нищо не пречи да се отглежда 
етерично масло калаверът не е годен, понеже не съот- и в Босилеградско. 
ветствува на законните изисквания.

Професор-химик Р. Палич от Ниш на едно съве-

Ботаникът Л. Адамович (далматинец, пиротски зет, 
гимназиален преподавател и университетски професор 
в Белград и Виена,починал в Дубровник като произ
водител и продавач на цветя) и други фитогеографи и 
фитоценолози дадоха изчерпателен отговор на въпроса 
как, защо и откога калаверът вирее "там, където не му 
е място", извън Средиземноморието. Нивръст 
Снчевскпя пролом калаверът заема огромна площ 
жду Ореовац (Вишеград) и Градище (Плеш), върху гре
бена Калаверека страна (Рудина, Люлъ), над селището 
Монастир (Вие и Кусача),край Островица (Кошарище), 
освен това и на северозапад от Ниш при Мильковац 
(Кулата) и на югозапад при Крайковац (Ястребпц)... Тия 
места Адамович нарече "медитсраиски оазис” в сър
цето на Европа...

С разяснение потеклото на свърлишкия калавер не 
се изчерпиха всички нензвестности. Че нали жалфията 
е Нестор между лечебните билки, същинска панацея, а 
в чужбина - особено в САЩ, където я слагат в колбаси 
и месни консерви - тя е любима подправка, обезпе
чаваща добри доходи на фирмите, които я изнасят. На
ложиха се нови въпроси. Най-напред дали калаверът 
също притежава качествата, предписани от югослав
ската фармакопея за дрогата (листата) и етеричното 
масло, каквито има херцеговската, черногорската и дал
матинската кадуля? Второ, дали калаверът изпълнява 
строгите изисквания за износ като подправъчна суро
вина (търляна, кончизирана, прахообразна)? Трето, в 
какви количества е допустимо да се бере, за да не бъде 
угрозена изходната популация? Четвърто, може ли 
калаверът да се преработва и в други изделия: тампони, 
сапуни, пасти за зъби, сладоледи, ракии, бонбони, си
ропи и пр.?

Началните проучвания бяха многообещаващи. Ака
демик Йован Туцаков 1965 г. еуфорично написа: "Ли
стът от калавер (ЗаКча оШсшаН$) от Калаверека страна 
изпълнява предписанията на югославската фармакопея 
11 и може да се използва като заместител на листовета 
от крайморието; калаверът не се различава от кадулята 
нито по величина, нито по цвят, повръхнина, нерватура, 
миризма, вкус, съдържание на етеричното масло и ек- 
страктивните вещества.

Листът (РоПа $а1\ ае) и етеричното масло (Ае1Ьего1еит 
$аМае) изцяло изпълняват международните дрогисти- 
чни, фармацевтични и борсови условия, прилагани към 
далматинската дрога и масло.

Калаверската страна е едно от най-богатите находи
ща и най-типично мястонахождение на ЗаМа оГПстаПз в

около 
ме

ста влява
V Й 1..М

ето

Калаверека страна между Сичево и Свърлиг - 
находище на автентичен калавер-жалфия

Източна Сърбия. Самото място е получило название 
тъкмо според растението, което тукашните жители на
ричат "калавер". Или "джигер-трева".

За съжаление, последвалите след Туцаков издир
вания внесоха известни съмнения и колебания по от
ношение на неговите заключения. Вокоу, Иванич и Са- 

(1977) изтъкнаха, че най-високите стойности за 
съставките на калавера отговарят на най-низките за 
кадулята. С други думи, калаверът не е приемлив за

вин

-Край-
с. к.

Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ

ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

и тялото в областта на кръста се виждат два симетрични триъ
гълника. При изкривяване на гръбначния стълб те не са си
метрични.

5. При децата с изкривен гръбнак трупът е по-малък в срав
нение с крайниците.

6. Поради скъсените мускули (контрактура) в бедрата, дъл
жината на краката е привидно по-къса, а бедрената кост стои 
косо.

Два нови 

сериала
За края на август БРАТСТВО 
подготвя два сериала за своите 
читатели и всички любопитни:
1. По следите на един общи
нски документ от 1969 год. Кой 
и как след столетия забвение 
отново откри Попова печ? 
Живяли ли са в петърлашките 
подземия пещерни хора?
Какви мистерии съхранява кар
стовото плато Тепош? Знаете 
ли къде блика след дълъг 
подпочвен път Смиловският 
поток?
2. Пет века от декорисването 
на Погановски монастир: 24. ок
томври 1499 г. - 24. октомври 
1999 г. Годишнина, за
служаваща уважение. Кой е 
поръчал изработката на пога- 
новските фрески и кой е възна
градил зографите? Каква е по
нататъшната съдба на майсто
рите-художници и дарителите? 
Знаете ли в що се състои 
художествената стойност на 
погановските стенописи? 
Узнайте интересни сведения за 
двете най-значителни приро
дно-исторически знаменитости
от нашите краища, които 
помества БРАТСТВО от края 
на август т.г.

НА КАКВО РОДИТЕЛИТЕ 
ТРЯБВА ДА ОБЪРНАТ ВНИ

МАНИЕ ПРИ ДЕЦАТА СИ
Когато детето се свие напред под ъгъл от 90° с прави колене 

и събрани пети може да се забележи следното:
7. При правите деца задната стена на гръдния кош е раз

положена в еднаква равнина. Доколкото едната страна (лявата 
или дясната) на гръдния кош с по-висока от другата, това оз
начава, че съществува гибозитет, т.е изкривяване на гръбнака.

8. Върхът на лопатките е повдигнат на страната на гибоз-

Деформациите на гръбначния стълб са сериозни заболя
вания, които се явяват при растежа, през този период се влошават, 
което означава, че именно тогава трябва да се лекуват. Роди
телите (обикновено майката) са първите, които могат да открият 
такива деформации, при условие, разбира се, че знаят как да 
наблюдават децата си и да мислят постоянно за такива възмож
ности. Поради това аз препоръчвам на родителите непрекъснато 
да наблюдават децата си как седят, стоят прави или лежат. Осо
бено внимателно трябва да се наблюдават те когато се прео
бличат или се къпят. Разбира се, това трябва да се прави пред
пазливо, ненатрапчиво. Доколкото забележат каквото и да било 
отклонение от нормалното развитие, трябва веднага да съблекат 
детето и внимателно да го прегледат. По време на преглеждането 
то трябва да стои право, с отпуснати свободно ръце, изпънати 
колене, да е босо на твърда и равна площ.

НА КАКВО ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ОБЪРНАТ ВНИ
МАНИЕ ?

1. Когато гръбнакът е прав, раменете се намират на еднакво 
равнище. Доколкото едното от тях е по-ниско от другото, това 
означава, че съществува деформация на гръбначния стълб.

2. При здравите деца гръбначният стълб, т.е. тялото е право, 
когато се наблюдава отпред или отзад. В случай, 
ривяване на ляво или на дясно става дума за сколиоза. За да се 
види има ли изкривяване на гръбнака напред или назад, детето 
трябва да се наблюдава в профил. Доколкото се забележи по
добна деформация, това означава, че детето има кифоза.

3. При изкривен гръбнак лопатката на рамото е издадена под 
кожата и то по посоката на изкривяването.

4. Когато детето стои право с отпуснати ръце, между ръцете

итета.
9. Гръдният кош при правите деца е симетричен, когато се 

наблюдава отпред или отзад. При изкривяване на гръбначния 
стълб той е асиметричен. Наблюдаван отзад, той е над нивото на 
гръбначния стълб от конвексната страна на извивката, а под 
нивото от конкавната страна. Доколкото това се наблюдава от
пред, картината е противоположна.

Когато родителите забележат който и да било от тези приз
наци, трябва веднага да се посъветват с лекар, който ще прегледа 
детето и ще направи рентгенови снимки.

В случай, че извивката е по-малка от 500, мерена по системата 
Кобб, няма функционални аномалии и прогнозата е добра. Док
олкото пък извивката е по-голяма от 50° в зависимост от големи
ната на ъгъла на извивката, възможни са следните функционални 
затруднения (тези затруднения са по-големи при 
ъгли и обратно): Поради изкривяване на гръбначния стълб и 
деформация на гръдния кош е нарушена дейността на органите, 
поместени в гръдния кош. Затруднена е работата на сърцето и 
нарушено кръвообращението. Затруднена е и функцията на ди
хателните органи поради разширяването на алвеолите на кон
вексната и стесняване на конкавната страна.

Разбира се, сега много рядко се срещат пациенти с толкова 
екстремни деформитети и нарушени функции , защото деформа
циите се откриват навреме и се лекуват успешно.

по-големите

че има изк-

(Следва)

ВШЙ)16 ЮЛИ 1999 г.



МГь ж В БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА ТУРНИР ПО МАЛЪК 
ФУТБОЛ "ЛЯТО '99"I КРЪГ НА ЛЯТНАТА баскетболна лига

в,„,„ГБЕ^ИТЕЛНА стартова ПОБЕДА

!!§==
Р , ДИМИ1Р«иград-Панонияцш- ясно можах-1 ля ^10ол‘'’ които »* и противниковия трапец и рег- 

сд се наложи „ад младия отбор „а чало™ ,т,!1 раз^ерат, че в на- истрира 6 "чадъра" Р
зултТзТ-'^ ^.Бибуштод с ре. рма „ че'през този сезоГкактФН‘ . Въпреки "е «гра сравнително
петорка на д„к,нтровградча1ГеТ! едт,'™™” ИЯК°ЛК°’^ ^ ™раз&ре’
Геров, Алеко,». Гк.рджевски, А„. ев я Тим " “ ИГр”Та “ че е »«"Р«нш, много Р Р '
дреевич и Сотиров - още поез пъ V 
рвата част на първото полувреме ’П"ТаНЪТ Ге
си осигури убедителен

УЧАСТВАТ 10 ОТБОРА
Към края на миналата сед- деще (ГББ)”. 

мица в Босилеград започна тур- Според пропозициите след 
нир по футбол на малки врати като отборите премерят силите 
"Лято ’99”. Организатор 
поредна спортна проява е фут- класираните ще бъде сформи- 
болният отбор ”Младост”, а спо- рана нова група, където за пъ- 
нсор Общинският отбор на рвото място ще се състезават по 
СПС. На турнира участвуват 10 системата всеки срещу всеки, 
отбора, разпределени в две гру- Организаторът и спонсорът са 
пи. В група ”А” ще се състезават запланували за най-успешните 
отборите: '’Квин”, ”Больи жив- съответни купи и признания, 
от , АС ”Унион ’ и "Каргин- Всичките срещи ще се проведат 
ер , а в групата ”Б”: ”Боботало”, в Спортно-рекреационния цент- 
„Квиеко”, "Горна Любата”, ър край Драговищица.
"Градска” и "Генерация без бъ-

и за-

на тази си по групите, от първо и второ

в сравнение 
с миналия сезон. Хитрост, усет за

стандартно добрРчг2ГвЛР"Р1’ комВиниР™“-™лямотскок,ловки 
че и^ижтвд псгоГчт дп р ’ ДВИЖС,1ИЯ в ^РДПеца „ вън от него 
„,чи п ава псговият 40-ТИ рож- са само някои от заложбите които 
_. ЛСИ и ВЪПРСКИ ме има няколко притежава този 15-годишен биссо 
чГГ”=Г 8ГИЧК°ЛИ' На днмитРовгРаДския баскетбол
бъде "мозъкът"^ “Р°В Ще Ч,ШТО бъдеи<е "ссъмепо ще ее баз-д мозъкът на своя отбор, ка- ира именно на него
кто впрочем и винаги досега. Трябва да се отбележи,

В първия си мач през новия се- борът на "Будучност” от Бабупт-
опю тчмИЧд Л ИГРП дсмонстРиРаха ница нс беше равностоен съперник 
_ ' Тс 1 Алексов Даворин Порд- на домакините, така чс истинските 
жсвски и Драган Димитров. Алс- възможности

него дпмптпок- ^°ВДОКаза’че°тгод,,нана г°Д»на градския отбор ще можем да раз- 
градчаните показаха че са силен им-1 гппа П°~ДО ЪР- Неговата игра берем по-обективно в мачовете му 

Особено блестяша игп ч по голямо знаменне предимно за с по-сериозните отбори, за какъ-
каза фланговияГигДч АлРек^: «а Ди-итРовгРадския от- вто се счита отборът на "Пирот”..
ндар Андреевич който бе н е Р’ ДС1° 1°И пРоявява Срещата в спортния център 
фнкп«нТсвоя ИЗДРЪЖЛИВОСТ " ловкост в схввт- "Парк" бе наблюдавана от около
точки. С многобоойшто и * - ™те с протнв.шческпте центрове, 50-нна зрители. Съдийството па

^ фин- В мача с Будучност” Алексов от- пиротчанците Денчич и Деспото-
тове, елегантни движения, непред- бел яза 13 точки. д^н деспото

превес в ре
зултата, така чс до края на полу
времето и въобще до края па мача 
шанс за изява м. я.получиха младите 
още неутвърдени баскетболисти 
от скамейката, болшинство 
ито напълно оправдаха очаквания
та на

от ко-
че от- ПЕРАЛНЯтреньора Геров и присъства

щите зрители.
В състава на домакините нс се

появи отличният стрелец Никола 
Иванов, но и без

на димитров-

еъстав.

вич беше безукорно.

II КРЪГ НА ЛЯТНАТА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА

ГОЛЯМОТО ПОДХЛЪЗВАНЕ НА 
БЕЛОПАЛАНЧАНИ

Макар че от скоро в Димитровград има пералня за килими, 
известният автопревозпач Дана Кръстев предпочита той и 
съпругата му да завършат това. При това върши две работи- 
хем ще изперат килима, хем ще измият и камнончето. А то е 
удобно и килимът по-бързо да изсъхне.

” Димитровград - Панонияшпед” — "Младост - Весна” (Б. Паланка) 94 : 61 (59 : 29)
Димитровградският баскстбо- минути на мача гостите горс-долу читс на двата коша свърши цен- 

лен отбор отбеляза още една по- бяха равностоен противник, но сл- търът на димптровградчаннте То- 
беда на старта в първенството на ед това гардовете на домакините 
Лятната лига - подрегион Ниш-

ни Алексов, докато Андреевич от- 
Геров и Иванов взеха всичко в свои беляза 12 точки, но генерално ио- 

Пирот. Този път "жертва” на свъ- ръце и за твърде кратко време сло- гледнато той демонстрира игра, 
рхразиоложените за игра баскет- миха съпротивата на белопаланча- която беше много йод неговите 
болисти па ”Димитровград-Паио- ните. До края на мача споменатите истински възможности. Добра иг- 
нияшпед” бе отборът на ”Малдо- баскетболисти бяха най-добрите ра показа и опитният Деян Соти- 
ст-Весна” от Бела паланка. Мачът играчи в своя отбор - Геров с 18 ров. 
се проведе миналата събота на хл- точки (5 тройки), а Иванов с 25 
ъзгавото от дъжда игрище в сп- точки (3 тройки), 
ортния център "Парк”, където се В състава на домакините го ня- 
събраха около 70-ина зрители.

УЛИЧНО ЕЗЕРО

[ЯК* V' . :Ж
-

:
!>

Съдийството на Денчич и Фи- 
липович от Пирот беше солидно. щтр:

с ■ ■.и -г'маше двуметровият център Гюр- 
Само през първите няколко джевски. Голяма работа под обръ-

Б. Димитров -~1Ч

1|Д-„ .....

болисти от "Балкански”: Сърджан Тодоров, Са- 
ша Марков и Бобан Истатков. %•Ч(Ь»-
БОРА АНДРИЧ, ВЛАДИЦА СТОЯНОВИЧ И 

ФК "ЖЕЛЮША” ЩЕ ИГРАЕ В РАМКИТЕ НА МЛАДЕН АЛЕКСОВ станаха второкатегорници 
ПИРОТСК А ОКРЪЖНА дивизия. След като но- По шахмат на турнира за третокатегорници, който 
ради финансови причини напусна Нишка футбо- бе организиран от ШК "Цариброд” тези дни. 
лна зона, отборът на "Желюша” ще нрод'ьлжи 
участието си па окръжно пиво. За подобряване 
финансовото си положение отборът ще организ- участва на регионалното състезание за купата в 
ира в Желюша турнир по футбол на малки врати. Сичево, но поради финансови причини отказа. В

Сичево бе проведена и конференция на Регионал- 
шахматен съюз, на която бе избран нов Уп-

Тази пролет, а и лятото, което току-що започна, ще останат 
запомнени с обилните, почти ежедневни валежи и големите 
температурни разлики от ден до ден или в същия ден. Поради 
това ” езерото” на улица ” Бошко Буха”, което е срещу дет
ската градина почти не пресъхна за радост на малчуганите от 
съседния жилищен блок. И докато малчуганите се бърчкат в 
голямата локва, родителите негодуват, особено когато де
цата се изцапат. Негодуват и шофьорите, понеже ако се 
навлезе по-бързо в "езерото”, колите спират.
Жителите па улицата няколко пъти вече са отправяли искане 
водата па улицата да се регулира и тъкмо когато беше напра- 
пен проект, започна агресията срещу нашата страна. Сега, 
при недостиг на средства, надали скоро ще се реализира 
отводняването па улицата.

На 9, 10 и 11 юли ШК "Цариброд” трябваше дана

В предстоящия сезон трима членове на ”
ша,Г ще играят за "Балкански”-вратарят Драган равителен отбор и комисии. Младен Алексов бс 
Йовичич и защитниците Далибор Петров и Деян избран за републикански съдия и кандидат за съю- 
Тодоров. Обратно от ” Балкански” минават Пре- зен съдия, 
драг Георгиев и Любиша Станков, нападатели. На 
т.нар. двойна регистрация ще играят трима фут-

Желю- ния

Д.с.

Сезонът на къпане вече е в пълен раз
гар, а димитровградският плаж още нс с 
приел първите къпещи се. Причината с 
във факта, че поради обилните дъждове 
реката е доста буйна. Това нс дава въз
можност да се "заязи”. Но човекът все пак 
с умно същество и намира решения. Тези 
дни неуморните членове на соколското 
дружество Саша, Бане, Деян, Маки и др
уги, под непосредствено ръководство на 
секретаря ма дружеството Небойша Йо
тов и Ивица Величков, хидроинжеиер, 
най-после "заязиха” реката; като предва
рително поставиха на дъното тръби, по 
които водата да се оттича, докато се прави 
бентът от чували е пясък. След това и 
тръбите ще бъдат затрупани и плажът 
може да започне да работи.

А.Т.

С голяма болка в сърцата и дълбока тъга в душите съобщаваме 
на роднини и приятели, че на 30 юни 1999 год. 

Щ. почина на 77 години милата
КРУНА (ГОГОВА) МИЦОВА 

I «г V» от с. Д. Лиси на
\ -1 Т На 8 август 1999 година в 11 часа ще дадем

ПЛАЖЪТ Е ПОЧТИ ГОТОВ ща.
Каним всички роднини, съседи и приятели да 

присъстват на панихидата.
Опечалени: съпруг Владимир, дъщери Милка и 

Радица и семейстаата имРеката е преградена и докато не се затрупат тръбите, за 
по-малките плувци тя е идеална ________

А.Т.

ШМш 16 ЮЛИ 1999 г.



ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

” ОТРОЧЕ ОТ МУШКИ ПОЛ 

КРОЩЕН ЖЕ КЛОПОТАР” (3)
Ето и едно писмо от любовния о тдел на ”Кло- 

потар’\ брой VI
"Незабравими г-пе,
каша си сиомил за твоята овча деликатно

ст, мечешко благо род ие и маПмунска гранил, 
чувствувам се иел Препълнен с червеи ПиПер в 
дебелите черва, а в стомаха тенекия е възкли- 
ианил.

VI ;акт Одморйе!
^ _ _ »4ч'

С»дшгаи чт«ч«« '■ Ч">‘: “Ж * -Ц™””“— 1'

*:ГГ«Т1.'ГГ. —'... I! Тупа, у понеделник, посьбрал ее народ пред обгцинуту и 
нещо живо расправляю. Реко си, че се попримъкнем, оти у 

време може спящо да чуйеш. Приодим я, начульил 
съм уши, ама вати да недочууйем, та требеше да се залепим 
за нечию гърби ну кико таксена мярка.

"Море че си иде!" - твърди йедън.
"Требе да иде, ама изгледа иече да иде!" - отвърча му д]5уг.
"Кво сте запели бре ко мутави у точила! Чекайте тува 

видите!"
Тия, третият ми се учиии познат, та приступи къмто ньега. 

Прспозна га:
"Бра Ставрийо, ти ли си?"
Ои се обърну, поизгледа ме, па рече;
"А ти, кой беше?"
"Айде погоди, поприсети се!"
Он приде, тури пекиква очила, приде и се поудзърну. Гледа 

ме тека две три минуте, па се плеену по
"Манчо набурлийо, одека ти ниче?"
"Видим нещо живо се расправляте, па реко да чуйем-."
"А расправлямо за автобус за Висок, че иде или нема да

Т]>ебе да съм направел кьисало лице, та ме он питуйе:
"А ти кво си мислил?"
"Мислео нещо друго - промъмля я. И га пита - На одмор 

ли?"
"Не знам ко да ти кажем: одмор ли йе, ней е ли. Йедно 

време се знайеше: работиш целу годин, па летоска йедън 
месец - одмараш! Богу за правду и тьгай се одмарЯоше ония 
1цо идеоше по Гърцию или чак у Тунис, а нийе от село 
варкайемо да попримогнемо на старците, та после кига 
натъпчемо торбете да не нийе срам. Ама тьгай доодеомо с 
автомобильйе, а еве сьга кико нема бензин дреждимо и 
чекамо автобуейе и не знайемо дали че иде или не оти и за 
ньи навта немало_"

"Пай сьга некойи че летую по Турцию_"
"За ньи не знам, ама за мене знайем дека ме чека сьглам

Шшиягь маестро.Сърнето ми гори По тебе, вечно незабра
вима, като чамов талаш и ши си улезла у него 
като гущер у дупка.

Кога любим дуто, л съм като каменарски 
барут и дробовете ми щом ме видя се надуваш 
като свински мехур, а зад себе си чувствувам 
да ме ейохождаш всевъзможни миризми от съ
мнително естество. ”

съгашнье

и че

Твой незабравим: Алармов"

Изглежда че "Клопотпр” не е много мирисал 
народниците, често ги критикува и осмива на стра
ниците си, а в "Царибродския съновник” пише 
”Ако сънуваш Бурсукус Буреликусще станеш на
родник”. В ”Клопотар” брой И, в ”Царибродска 
антология” №2 редакторът Милчо Каролеев е 
нарисувал голямо, черно куче, притиснало кокъл. 
Пише, че латинското му название е Бурсукус Бу- 
реликус, а притежава следните качества: ”Голем 
женомързец; и ако беше духовно лице сигурно 
щеше да бъде игумен в некой девически манастир. 
Политически мандраджия и гьозбояджия; и ко- 
гато стриже и когато дои винаги проявява извес
тна милост спрямо стригущите тонковци. Устата 
му никогаш не е происнасяла лъжа. Самотията го 
ужасава, за това винаги търси компания”.

чело:
Сега. оилн" отъ веднъжъ—кой както може.

иде."на казармите взимат първите уроци по амоура.
- КРЪЧМИ - в изобилие, в които умните и 

"трудолюбиви” царибродски граджанье разреша
ват тешките политически въпроси.

И най-после КЛОПОТАР-без който младите 
момета не могат да дишат и от когото старите 
ергени бегат като дявол от тъмнян.

Подбрах някои характерни текстове, печатани 
в ”Клопотар”, с цел по-добре да се запознаем със 
списанието и с духа на времето от преди 80 години, 
да се подсетим за смешната страна на Цариброд 
от това време. За по-задълбочено запознаване трг 
ябва да се вземе списанието в ръце, да се прочете 
и погледнат карикатурите му. Според днешните 
критерии списанието и писаното в него е на доста 
ниско равнище, но като се има предвид времето на 
раждането и живота му, самото излизане е голямо 
постижение и заслужава истинска похвала. ”Кло- 
потар” се е срещал с много трудности, особено от 
материален характер. Имал е сътрудници, но не и 
пари, имал е читатели, но не и абонати. Затова е 
съществувал съвсем кратко - осем седмици, от 1 
юни до 27 юли 1919 година. Първите броеве са 
отпечатани в печатницата на братята Хаджиеви в 
Цариброд, а последните два в печатницата "Съ
гласие” в София. Умрял е млад, но е оставил тра
йна следа в културата, в "хумора, сатирата и об
ществения живот” на Димитровград.

- Край -

В брой VII ”К.попотар” пише за "хубостите на 
Цариброд”:

- УЛИЦИ - за които ти се нужни кокили (чине) 
когато е кално и мрежа против задушливи гасове, 
когато е сухо.

- КЪЩИ - от вратите на които покрай силно 
напудрените г-ци излиза "неприятна” кухненска и 
др. миризма.

- КУЧЕТА - които като сенки се движат по 
първите и като фантоми обикалят около вторите 
ноще.

- поче я.

косенье, преди некою годину се прекараше старците, па све 
йе легло сьга на мене! И айде кажи ми: кикъв че буде тия 
мой одмор!"

"Па работън™"
"Опи и по-рано беоше работни одморйе. Ама еве вечимка 

не колко годи не, през целуту годину първо беомо на 
принудни одллорйе, после на платени, па на неплатени, а съга 
ужкьим работимо, ама ония гадове ни суринуше вабрикуту, 
та дибидуз не знайемо кви смо, що смо_"

"Чуйем дека може да се върнете на село!" - подкачи га я.
"А бре Манчо със свуту ли си? Затова ли толкова школе 

учимо, ногье си потрошимо да побегнемо от калихца, лайна 
и свинскьи огтънци, та съга ли че се върчамо. Па айде да 
.имамо трий есе четиресе године, идими-дойдими, а оно 
превърльимо шейесетте вечимка смо с йеднуту у дупкуту, 
топърва ли че въртимо иманя?"

"Е, айде-айде, има йоще работа у нас!" - куражим га я.
"Абе нас работата не ни плаши, свикли смо нийе да 

тегльимо, ама се питам кво че прайе децата...
"Децата Ставрийо су превърльила трийесе, 

четиресе! Докига че буду деца?"
"За нас - довек!"
"Е, видиш ли, що и она не су пошла?"
"Па съга моментално су на полуплатен одмор".
"Кикъв йе па съга тия полуплатен одмор?!" - чудим се я.
"Епа еве кикъв: ужкьим работе, ллайсторе тамо нещо, ама 

паре не узимаю. Платете им тьнкье-тьнкье, само що не су 
се прекьинуле: подвърлье им некой динар кико за "топли 
оброк", за "ре^:>ее" и не знам кико га йоще кърщеваю. А не 
смею да напуще работу, оти за неделю ако не се яве, гаси им 
се работата..."

"Брей, доста усукано !"
"Ако мене питаш, усукано та и отам, ама сви чекаю да се 

некико расуче..."
"Ма що чекаю, що не засучу рукаве..."
У това време автобусат дойде и сви нагърнуше, Ставрия 

ми само ману с руку за збогом и се бутну у навалицуту.

- БОКЛУЦИ - натрупани като в грамадни сак
сии на всяко кюше.

- КМЕТ - който се грижи щото тия украшения 
да бъдат по възможност повече.

- РЕКА - която има благородната задача да 
омива гърбовете на всеки който отиде в нея и да 
носи безшумно всичко от човешките тела и души.

- КАЗАРМИ - в които се държат ново и старо- 
бранци.

- ВЪРБИ - покрай реката където обитателите
Цветко Иванов
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